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Abstrakt 

 

Predkladaná dizertačná práca sa venuje doposiaľ opomínanej osobnosti slovenského 

politika Ivana Markoviča (1888-1944). Cieľom práce je objasnenie politického pôsobenia 

Ivana Markoviča, analýza jeho ideologického ukotvenia a celkové zvýšenie povedomia o jeho 

osobe v kontexte česko-slovenských vzťahov prvej polovice 20. storočia. Práca je rozdelená 

na štyri kapitoly a epilóg, pričom jednotlivé kapitoly sa venujú skúmaniu rôznych časových 

i tematických kontextov, v ktorých bol Markovič činný. Prvá kapitola práce uvádza výskum 

do širších súvislostí česko-slovenských vzťahov na pozadí prvých rokov života Markoviča. 

Druhá kapitola skúma jeho činnosť ako zakladateľa a redaktora časopisu Prúdy v čase pred 

vypuknutím prvej svetovej vojny. Odbojovým aktivitám v zahraničí v rokoch trvania 

vojnového konfliktu sa venuje tretia kapitola. Napokon štvrtá kapitola práce sa zaoberá 

činnosťou Markoviča v Československej sociálnodemokratickej strane robotníckej a jeho 

pôsobením vo vrcholovej politike medzivojnovej Československej republiky. Epilóg 

predstavuje posledné roky života Markoviča ako politického väzňa v nacistických 

koncentračných táboroch a načrtáva ďalšie osudy jeho rodiny. 

Na výskum rozdielnych kontextov, v ktorých Markovič pôsobil, práca používa metódu 

kontextuálnej biografie a metódu aplikovania indivídua ako „sondy“, s cieľom obohatiť 

uvedené kontexty o nové poznatky a doposiaľ výskumom nezohľadňované individuálne 

rozmery. V rámci skúmaných kontextov práca analyzuje Markovičovo ponímanie ideológie 

čechoslovakizmu a to, akým spôsobom sa čechoslovakizmus u Markoviča pretavoval do 

politickej praxe. V závislosti od obdobia a skúmaného kontextu práca rozlišuje 

čechoslovakizmus praktizovaný u Markoviča ako prejav kultúrnej a etnickej solidarity, ako 

boj za uskutočnenie politického projektu a napokon ako realizáciu oficiálnej štátnej doktríny. 

 

Kľúčové slová: Ivan Markovič, časopis Prúdy, československý zahraničný odboj v Rusku, 

prvá Československá republika, Československá sociálnodemokratická strana robotnícka, 

čechoslovakizmus. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The presented doctoral thesis deals with the hitherto neglected personality of the 

Slovak politician Ivan Markovič (1888-1944). The aim of the thesis is to clarify the political 

activity of Ivan Markovič, to analyze his ideological anchoring and to increase the overall 

awareness of his person in the context of Czecho-Slovak relations in the first half of the 20th 

century. The thesis is divided into four chapters and an epilogue, while the individual chapters 

are devoted to the study of various time and thematic contexts in which Markovič was active. 

The first chapter introduces the research into the broader context of Czecho-Slovak relations 

and the background of the first years of Markovič's life. The second chapter examines his 

work as the founder and editor of the magazine Prúdy in the period before the outbreak of the 

First World War. The third chapter deals with his activities in the resistance movement abroad 

during the war. Finally, the fourth chapter deals with the activities of Markovič in the 

Czechoslovak Social Democratic Worker's Party and his involvement in the top politics of the 

interwar Czechoslovak Republic. The epilogue presents the last years of Markovič's life as a 

political prisoner in Nazi concentration camps and outlines the destinies of his family. 

For the research of different contexts in which Markovič acted, the thesis uses the 

method of contextual biography and the method of applying the individual as a "probe" to 

enrich these contexts with new knowledge and individual dimensions that have not been 

reflected in research. Within the examined contexts, the thesis analyzes Markovič's 

understanding of the ideology of czechoslovakism and how this ideology was transformed 

into his political practice. Depending on the period and the context the thesis distinguishes the 

czechoslovakism practiced by Markovič as a manifestation of cultural and ethnic solidarity, as 

a struggle for the realization of a political project and finally as the realization of an official 

state doctrine. 

 

Keywords: Ivan Markovič, Prúdy Magazine, Czechoslovak Resistance Movement in Russia, 

The First Czechoslovak Republic, The Czechoslovak Social Democratic Worker's Party, 

Czechoslovakism. 
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Úvod 

 

K osobnosti slovenského politika Ivana Markoviča ma priviedol záujem o slovenské 

politické dejiny a dejiny slovenského politického myslenia 19. a 20. storočia, v rámci ktorých 

moju pozornosť vzbudil fenomén čechoslovakizmu. Zaujalo ma, že Markovič patril 

k nepočetnej skupine Slovákov, ktorí čechoslovakizmus v praxi presadzovali, a že na rozdiel 

od iných slovenských exponentov čechoslovakizmu sa Markovičovi doposiaľ nevenovala 

systematická výskumná pozornosť. V rozhovoroch o jeho osobe sa mi nezriedka stávalo, že 

Markovičovo meno bolo neznámym nielen pre laickú, ale i odbornú verejnosť.1 To len 

utvrdilo moje rozhodnutie zvoliť si osobnosť Ivana Markoviča (1888-1944) za ústredný 

predmet dizertačnej práce. 

 Bádateľské zameranie sa na konkrétnu osobnosť automaticky evokuje použitie 

biografického prístupu, ktorý je v posledných desaťročiach pomerne obľúbeným žánrom. 

Bádateľský i čitateľský záujem o biografie výrazne vzrástol a v humanitných vedách sa 

hovorí o akomsi „znovuzrodení biografie“ [the renaissance of biography].2 Historička 

Simone Lässig tento záujem najmä v bývalých krajinách komunistického bloku pripisuje 

tomu, že po páde totalitných štruktúr nastal vo väčšine týchto spoločností, ktoré sa začali 

orientovať na Západ, „príval individualizácie“ [the surge of individualization], a s tým 

súvisiace hodnoty osobnej zodpovednosti či osobnej suverenity. Obyvateľov preto začalo viac 

zaujímať, ako svoje individuálne životné výzvy prekonávali a zvládali známe osobnosti.3 

Nielen v zahraničí, ale aj na slovenskom a českom knižnom trhu sa v posledných rokoch 

akoby roztrhlo vrece s biografiami osobností, ktoré sa viac či menej vyznamenali v rôznych 

oblastiach pôsobenia – v hudbe, umení, architektúre, literatúre, vede a v neposlednom rade 

v politike.4 

 
1 Na rozdiel od historika Michala Macháčka, ktorý v úvode svojej biografie o Gustávovi Husákovi opisuje, že 

v diskusiách o jeho výskume vzbudila postava Husáka vo väčšine prípadov záujem a emotívne reakcie. V mojom 

prípade väčšina ľudí meno Ivana Markoviča nepoznala a očakávala bližšie indície, aby si mohla o ňom vytvoriť 

aspoň základnú predstavu. Pozri: MACHÁČEK, Michal. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017, s. 17. 
2 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. 3. 
3 LÄSSIG, S. Introduction, s. 3-4. 
4 Z mnohých nedávno vydaných publikácií uvediem aspoň niekoľko príkladov: HOLEC, Roman. Hlinka – Otec 

národa?. Bratislava: Marenčin PT, 2019. HRUBOŇ, Anton. Alexander Mach. Radikál z povolania. Bratislava: 

Premedia, 2018. WARD, James Mace. Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant. Bratislava: Slovart, 2018. 

BROKLOVÁ, Eva. Antonín Švehla. Tvůrce politického systému. Praha: Academia, 2017. MARÉS, Antoine. 

Edvard Beneš od slávy k propasti. Drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016. DULOVIČ, Erik. 

V službách Československa. Juraj Slávik. Politická biografia 1890-1935. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2015. 

BAER, Josette. A Life Dedicated to the Republic. Vavro Šrobár´s Slovak Czechoslovakism. Stuttgart: Ibidem 

Press, 2014. Početnou kategóriou sú biografie prezidenta T. G. Masaryka, z najnovších uvediem: POSPÍŠIL, 
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Politická biografia býva často využívaný spôsob, akým možno pristupovať k skúmaniu 

myslenia a činnosti toho ktorého politika. Pri bádateľovom výbere subjektu výskumu by mala 

však otázka politických zásluh daného politika zostať v úzadí. Podľa Iana Kershawa, 

životopiscu Adolfa Hitlera, je atribút „veľkosti“ konkrétnej politicky aktívnej osobnosti 

irelevantný pre význam výskumu, v opačnom prípade by to znamenalo prílišné 

personalizovanie dejín a nenáležité podmieňovanie dejinných procesov konaním jednotlivca.5 

Len tak sa do pozornosti bádateľov môžu dostávať aj osobnosti, ktoré nezohrávali 

v politických dejinách líderskú úlohu a ostali kvôli tomu na okraji výskumného záujmu. Erik 

Dulovič k takýmto osobnostiam radí napríklad aj medzivojnového politika Juraja Slávika, 

ktorého politický životopis spracovával.6 V prípade Markoviča potom platí toto tvrdenie o 

„výskumnom zabudnutí“ dvojnásobne. 

 Pri zvolení si Markoviča za predmet výskumu však nebolo mojím prvotným zámerom 

napísanie Markovičovej biografie. Nie že by biografický prístup nebol výskumne relevantný 

či atraktívny, práve naopak. Biografiu však nepokladám za úplne vhodnú formu pre potreby 

výskumného výstupu akým je dizertačná práca. Dôkladné spracovanie celého života nejakej 

osobnosti by bolo pre obsah doktorandskej práce príliš širokým záberom s neistou hodnotou 

relevancie výskumu a súhlasím s konštatovaním Michala Kšiňana, slovenského životopisca 

M. R. Štefánika, že napísať tzv. totálnu biografiu nie je zrealizovateľné.7 Napriek tomu som si 

bola vedomá, že biografickému prístupu sa v mojej práci do istej miery nevyhnem. Aj z toho 

dôvodu, že nie všetky faktografické údaje Markovičovho života mi boli kvôli absentujúcemu 

doterajšiemu výskumu známe. Údaje z biografických lexikónov či zhrňujúcich osobnostných 

medailónov boli nepostačujúce a pracovná postupnosť si vyžadovala aj podrobnejší 

biografický výskum. Zároveň som pokladala za prínosné, ak sa biografický kontext osoby 

Markoviča prostredníctvom môjho výskumu doplní a rozšíri. Otázkou pre mňa zostávalo, ako 

metodologicky zladiť životopisný prístup so zámerom širšieho analytického prínosu môjho 

výskumu. 

 S podobnými metodologickými výzvami sa pri písaní svojej dizertačnej práce o M. R. 

Štefánikovi vyrovnával aj už spomínaný slovenský historik Michal Kšiňan. Výskumný rámec 

si neohraničil striktne dátumami narodenia a úmrtia M. R. Štefánika, ale vnímal dôležitosť 

 
Ctirad Václav. Masaryk iritující a fascinující. Praha: Karolinum, 2019. KOSATÍK, Pavel. Jiný TGM. Praha: 

Paseka, 2018. EMMERT, František. Tomáš Garrigue Masaryk. Myslitel a prezident. Praha: CPRESS, 2017. 
5 KERSHAW, Ian. Hitler 1889-1936: Hybris. Praha: Argo, 2004, s. 21. 
6 DULOVIČ, E. V službách Československa, s. 5. 
7 KŠIŇAN, Michal. Ako napísať historickú biografiu? Prípad Štefánik. In: FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol. 

Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad. Bratislava: Pro Historia, 2012, s. 123. 
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dobového spoločenského kontextu pre výskum individuálnej osobnosti.8 Kšiňan si zvolil 

metódu, ktorá sa najviac približovala prístupu francúzskeho historika Jacquesa Le Goffa, 

ktorý chápal indivíduum ako neoddeliteľnú súčasť kolektívu a zároveň poukazoval na 

jedinečnú schopnosť indivídua ako výskumného objektu rozširovať pole výskumu na ďalšie 

oblasti.9 To znamená, ako ozrejmil Kšiňan, že postava Štefánika mu čiastočne slúžila ako 

„sonda“ do problematiky, ktorá mu umožňovala analyzovať širšie súvislosti.10 Podobným 

spôsobom koncipoval svoju prácu o Andrejovi Kmeťovi historik Karol Hollý, ktorý zámerne 

použil termín „sondy“ v súvislosti so spracovaním vybraných aspektov Kmeťových aktivít 

a jeho postavenia v slovenskom národnom hnutí.11 Tieto koncepty som pokladala za vhodné 

a aplikovateľné aj na predkladanú dizertačnú prácu. 

Uvedené metódy zároveň korešpondujú s prístupom vyššie spomínanej Simone 

Lässig. V úvode citovanej publikácie Lässig predstavila kolektívnu snahu všetkých jej 

autorov o nachádzanie nových impulzov a nových stratégií v rámci biografického prístupu, 

snahu o presah do rôznych odvetví spoločenskovedného výskumu a úmysel všímať si širší 

sociálny záber, než aký zahŕňajú tradičné biografie.12 Jednotlivé kapitoly publikácie preto 

spája požiadavka na tzv. kontextuálnu biografiu alebo biografiu v kontexte [biography in 

context], ktorá má skúmanú osobnosť zasadiť do širšieho spoločenského prostredia. V tomto 

zmysle má byť bádateľovým cieľom vykreslenie generačnej skúsenosti a kultúrnej, sociálnej 

či politickej príslušnosti danej osobnosti v rámci obsiahlejšieho kontextu.13 Koncept 

kontextuálnej biografie použila aj švajčiarska historička Josette Baer pri spracovávaní postavy 

slovenského politika a výrazného exponenta čechoslovakizmu Vavra Šrobára. Podľa Baer táto 

metóda ponúka širšiu perspektívu pohľadu do historického kontextu a vďaka tomu aktivity 

a myslenie skúmanej osobnosti neseparuje od historických okolností.14 Na práci Baer 

pokladám za veľmi podnetné obzvlášť pre môj výskum tú skutočnosť, že prístup 

kontextuálnej biografie skombinovala s analýzou politických teórií, s cieľom prispieť 

výskumom Šrobárovho života aj do oblasti výskumu dejín politických ideí.15 Na základe 

uvedených prístupov sa načrtla cesta, ktorú som zhodnotila ako vhodne uplatniteľnú aj pre 

 
8 KŠIŇAN, Michal. Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika. Forum 

Historiae [online]. 2010, roč. 4, č. 1, s. 8 [cit. 29. 1. 2020]. Dostupné z: 

http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/11520/ksinan.pdf. 
9 KŠIŇAN, M. Jedinec v spoločnosti, s. 6. 
10 KŠIŇAN, M. Ako napísať historickú biografiu?, s. 124. 
11 HOLLÝ, Karol. Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do 

roku 1914. Bratislava: Historický ústav SAV, VEDA, 2015, s. 8. 
12 LÄSSIG, S. Introduction, s. 3-4. 
13 Tamže, s. 10-11. 
14 BAER, J. A Life Dedicated to the Republic, s. 12. 
15 Tamže, s. 11-12. 
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môj výskum osobnosti Markoviča – použitie konceptu „indivídua ako sondy“ a konceptu 

kontextuálnej biografie v kombinácii s analýzou politických ideí.  

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zvolenú metódu opísať podrobnejšie. Predmet 

môjho výskumu – osobnosť Ivana Markoviča – som uplatnila ako „sondu“ v rámci viacerých 

tematických kontextov, v ktorých bol Markovič počas svojho aktívneho života činný, 

v ktorých zastával odlišné postavenia a zohrával rozličné role. Tento spôsob mi umožnil, 

slovami historika Milana Ducháčka, „situačne aktualizovať“, „rozpohybovať“ už možno 

pomerne známe a preberané témy, avšak s pridanou hodnotou doposiaľ nezohľadňovanej 

individuality.16 Domnievam sa, že táto „sondáž“ mala dvojaký účinok – obohatenie 

biografického výskumu osoby Markoviča a prehĺbenie súvisiacich tematických kontextov 

o jeho individuálny prvok, ktorý v doterajšom výskume týchto kontextov absentoval. Tým sa 

naplnili aj požiadavky metódy kontextuálnej biografie. Otázkou ešte zostávalo, akým 

spôsobom skombinovať tento prístup s analýzou politických ideí, ktorá by rozličné kontexty 

Markovičovho pôsobenia prepájala. 

U Markoviča sa ponúkalo viacero možností. Účinkoval a pracoval v rôznych 

sociálnych a politických kontextoch, v ktorých bolo možné analyzovať rôzne ideologické 

súvislosti. V období jeho práce v redakcii časopisu Prúdy bolo možné sa venovať ideológii 

liberalizmu a jeho špecifikám v rámci Uhorska na prelome 19. a 20. storočia, či konkrétnejšie 

v rámci slovenského prúdistického hnutia na začiatku 20. storočia. V súvislosti 

s Markovičovým pôsobením v prvom československom odboji v Rusku bolo možné zaoberať 

sa rôznymi štátotvornými politickými koncepciami či politicko-ideovým uchopením 

odbojových programov. Po vzniku prvej Československej republiky a Markovičovom vstupe 

do sociálnej demokracie a aktívnej politiky bolo možné skúmať jeho vnímanie socializmu 

a politickej stratégie strany. Všetky načrtnuté možnosti sa v práci vo väčšej či menšej miere 

vyskytujú. Žiadna z nich však nepredstavovala jednotiacu líniu, ktorá by sa prelínala všetkými 

obdobiami a všetkými kontextami skúmaných Markovičových aktivít. Jedinou ideologickou 

koncepciou, ktorá bola u Markoviča prítomná v celom období jeho života, bol 

čechoslovakizmus. Na tomto mieste sa preto zastavím pri fenoméne čechoslovakizmu 

podrobnejšie. 

 Dejiny pojmu čechoslovakizmus sú nejednoznačné. Za vznik pojmu môžeme podľa 

Evy Broklovej „vďačiť“ slovenským ľudákom.17 Tí ho na konci tridsiatych rokov minulého 

storočia používali na označenie centralistického spôsobu vedenia politiky československého 

 
16 DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký: hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2014, s. 414. 
17 BROKLOVÁ, Eva. Češi a Slováci 1918-1938. Sociologický časopis. 1993, roč. 29, č. 1, s. 34. 
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štátu, ktorá podľa nich bránila Slovákom v samostatnom národnom i samosprávnom rozvoji 

v Československej republike. „Čechoslovakistami“ označovali ľudáci svojich politických 

a ideologických oponentov, jeho samotní nositelia sa „čechoslovakistami“ nenazývali 

a používali spojenie „stúpenci československej národnej jednoty“.18 Čechoslovakizmus býva 

teda väčšinou vnímaný ako nacionálna teória či ideológia, ktorej cieľom bolo vytvorenie 

jednotného československého národa. Motivácie a spôsoby dosiahnutia tohto cieľa naberajú 

u rôznych autorov rôzne verzie interpretácie, podľa miery subjektivity či zaangažovanosti 

autora. A tak, ako sa v čase menili podoby usporiadania československého štátneho zväzku 

v priebehu 20. storočia, menili sa aj spôsoby interpretácie pojmu čechoslovakizmus, ktorý 

nemá jednoznačne platnú a všeobecne prijímanú definíciu. 

Prvorepublikový politik, popredný protagonista čechoslovakizmu a odporca ľudákov 

Ivan Dérer, sa v šesťdesiatych rokoch vo svojich memoároch vracal do medzivojnového 

obdobia a popieral akýkoľvek zámer čechoslovakistov politicky konať proti národným 

právam Slovákov: „Je falšovaním historickej skutočnosti, keď sa tvrdí, že Čechoslováci 

a čechoslovakizmus chceli Slovákov a slovenský národ počeštiť a pozbaviť národnej 

existencie.“19 Obraňoval úlohu českých pracovníkov, ktorú zohrali pri konsolidácii štátnej 

správy novovzniknutej republiky na slovenskom území, a ktorá im bývala zo strany ľudákov 

vyčítaná ako snaha o čechizáciu Slovákov.20 Čechoslovakizmus podľa Dérera naučil 

Slovákov vyššej politickej kultúre a tomu, že aktívna politika nie je o „krásnych rečiach“, ale 

o „konzekventnej, náročnej, obetavej práci.“21 Čechoslovakizmus podľa neho v žiadnom 

prípade nenegoval slovenskú národnosť: „Bola to myšlienka, ktorá mala Čechov a Slovákov 

štátne spoludržať, a síce nie len na moment, ale na všetky časy.“22 Dérer percipoval 

čechoslovakizmus kladne, čo však bolo z jeho pozície ako protagonistu prirodzené a tiež 

obranné. Podobne ladené videnie čechoslovakizmu poukazujúce na pozitíva, ktoré pre 

Slovákov (prípadne Čechov) z existencie v spoločnom štáte plynuli, sa v literatúre objavuje 

len ojedinele. 

Pojem si svojím interpretačným vývojom prešiel aj v období komunistického režimu 

v Československu (1948 – 1989). Historik Samo Falťan sa v závere 60. rokov staval 

k čechoslovakizmu medzivojnového obdobia nanajvýš kriticky. Charakterizoval ho ako 

 
18 RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad, 2015, s. 13. 
19 JANČIGA, Roman a JAHELKA, Tomáš, eds. Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme. Bratislava: 

Communio Minerva, 2015, s. 29. 
20 JANČIGA, R. a JAHELKA, T., eds. Ivan Dérer: K diskusii, s. 49-50. 
21 Tamže, s. 68. 
22 Tamže, s. 70. 
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„mocenský nástroj alebo násilný proces asimilácie.“23 Filozof Vladimír Bakoš ho o dve 

desaťročia neskôr hodnotil síce bez tak výrazného emočného náboju, no tiež poukazoval 

najmä na jeho negatívne dôsledky. Čechoslovakizmus vnímal ako ideológiu presadzujúcu 

falošnú myšlienku jedného československého národa, ktorej uplatňovanie prispelo k rastu 

radikálnych postojov, opozičných síl a nacionalistických tendencií v kultúrnom 

a spoločenskom živote.24 Vojenský historik Jaroslav Šolc spájal čechoslovakistickú ideológiu 

najmä s českým živlom. Podľa Šolca bol čechoslovakizmus založený na nepolitickom základe 

hnutia českých slovakofilov a jeho politická stránka bola najmä prejavom „novej fázy českého 

výboja, zosilnenia a zmohutnenia Čechov.“25 Jeho práca bola síce vydaná na začiatku 

deväťdesiatych rokov, no napísaná ešte v čase komunistickej vlády. A i keď sa hodnotenie 

čechoslovakizmu zo strany oficiálnej marxisticko-leninskej historiografie vzťahovalo, resp. 

smelo vzťahovať predovšetkým na prvorepublikové obdobie, čechoslovakizmus a jeho 

interpretácie boli v politike prítomné v rámci vyrovnávania sa s nacionálnymi asymetriami 

v strane.26 

Diskusie o čechoslovakizme mohli po rozpade spoločného štátu nabrať nový rozmer 

a pristupovať k nemu ako k historickému fenoménu. Historik Dušan Kováč rozlíšil dve 

stránky čechoslovakizmu ako historického javu – jednou je čechoslovakizmus ako politický 

program na vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov, a druhou je čechoslovakizmus 

ako ideológia, ktorá spočíva na myšlienke jednotného československého národa.27 Kováč 

zároveň definoval tri fázy vývoja čechoslovakizmu: v prvej fáze etnického čechoslovakizmu 

sa orientoval najmä na jazyk a kultúru, uplatňoval sa pri formovaní moderného slovenského 

a českého národa a pri formulovaní ich politických programov. Druhá fáza politického 

čechoslovakizmu formulovala koncepciu československej štátnosti a prebiehala od prelomu 

storočí, počas vojny i po vytvorení Československej republiky až do jej zániku. Napokon po 

roku 1945 nastala tretia fáza tzv. náhradných foriem čechoslovakizmu, pretože podľa Kováča 

prestal čechoslovakizmus v obnovenom povojnovom Československu de jure existovať 

a pretrvával len v náhradných podobách.28 Jiří Frajdl poukazoval aj na náboženský charakter 

koreňov čechoslovakizmu. Používanie českého prekladu biblie a češtiny ako liturgického 

 
23 FALŤAN, Samo. Slovenská otázka v Československu. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968, s. 

70. 
24 BAKOŠ, Vladimír. Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava: VEDA, 1988, s. 

99. 
25 ŠOLC, Jaroslav. Slovensko v českej politike. Banská Bystrica: M. O. ENTERPRISE, 1993, s. 36. 
26 Viac o premenách čechoslovakizmu v období komunistickej diktatúry pozri: BENKO, Juraj a HUDEK, Adam. 

Ideológia čechoslovakizmu a slovenskí komunisti. In: HUDEK, Adam, KOPEČEK, Michal a MERVART, Jan, 

eds. Čechoslovakismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2019, s. 281-309. 
27 KOVÁČ, Dušan. Slováci – Česi – Dejiny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997, s. 118-119. 
28 KOVÁČ, D. Slováci – Česi – Dejiny, s. 126-127. 
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jazyka u slovenských evanjelikov spôsobovalo, že mali blízko k českej evanjelickej obci 

nielen po náboženskej stránke.29 

Komplexnejšia snaha o širšie spracovanie fenoménu čechoslovakizmu, ktorá spojila 

kolektív českých a slovenských autorov, vznikla na počiatku milénia pod vedením Miroslava 

Pekníka a pod záštitou vtedajšieho Politologického kabinetu SAV.30 Zostavovateľ v úvode 

zjednodušene definoval čechoslovakizmus ako „ideu jednotného československého 

národa.“31 Predstavil snahu autorského kolektívu analyzovať „rôzne podoby 

čechoslovakizmu“ a utvoriť tak „ucelenejší“, „plastickejší“ obraz tejto problematiky.32 Štúdie 

chronologicky pokrývajú v podstate sto rokov pôsobenia čechoslovakizmu v českej 

a slovenskej spoločnosti až do obdobia ukončenia druhej svetovej vojny. Každý autor však 

pristupoval k fenoménu čechoslovakizmu jednotlivo a dielu chýbal nejaký spoločný 

výskumný rámec či metodologický základ, ktorý by prístupy autorov do istej miery 

zjednocoval. To len podčiarklo dojem, že fenomén čechoslovakizmu je náročné uchopiť 

celistvo. 

Interpretácie podstaty čechoslovakizmu u prispievateľov lavírovali medzi jeho 

politickou a národnou, resp. etnickou rovinou. Z dvanástich štúdii vyberiem pre porovnanie 

niekoľko príkladov. Pre Františka Kolářa bol čechoslovakizmus politickým inštrumentom, 

koncepciou založenou na teórii, ktorá „pokládá slovanské obyvatele Čech, Moravy, Slezska a 

Slovenska za jeden jednotný národ.“33 Jan Galandauer definoval čechoslovakizmus ako 

integračnú ideológiu vznikajúceho československého štátu a zaradil ho ako ďalšiu 

„národotvornú tendenciu“ moderného českého národa k dovtedy piatim, historikom Jiřím 

Kořalkom vytýčeným tendenciám („1. Rakušanství, 2. Veľkoněmectví, 3. Slovanství, 4. 

Bohemismus, 5. Češství“).34 Marián Hronský rozlišoval politickú a etnickú formu 

čechoslovakizmu – zatiaľ čo prvej prisudzoval pozitíva najmä v súvislosti s československým 

odbojom v zahraničí, etnický čechoslovakizmus sa podľa neho stal „nástrojom útlaku 

slovenského národa“, ktorý pôsobil „proti dokonštituovaniu Slovákov na moderný svojbytný 

národ.“35 Miroslav Pekník konštatoval, že myšlienka o „domnelej“ národnej jednote, na 

 
29 FRAJDL, Jiří. Slovenská otázka v českých dějinách. Praha: Křesťanskosociální hnutí, OR KČP, 2002, s. 2. 
30 V publikácii je jeden celý oddiel venovaný čechoslovakizmu, obsahujúci dvanásť štúdií od českých 

a slovenských autorov. Pozri: PEKNÍK, Miroslav a kol. Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava: VEDA, 2000, 

s. 487-657. 
31 PEKNÍK, Miroslav. Úvod. In: Pohľady na slovenskú politiku, s. 487. 
32 Tamže, s. 492. 
33 KOLÁŘ, František. Sedm tezí ke vzniku a vývoji ideje jednotného československého národa (do první světové 

války). In: Pohľady na slovenskú politiku, s. 493-497. 
34 GALANDAUER, Jan. Přeměna českého „čechoslovakismu“ v období Velké války. In: Pohľady na slovenskú 

politiku, s. 538-551. 
35 HRONSKÝ, Marián. Čechoslovakizmus – za a proti. In: Pohľady na slovenskú politiku, s. 552-562. 
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ktorej bol čechoslovakizmus postavený, zohrala vo vzťahoch Čechov a Slovákov svoju 

„kladno-zápornú“ úlohu.36 A podľa Natálie Krajčovičovej sa idea čechoslovakizmu 

v politickej praxi ukázala ako neživotaschopná a „odsunula ju ako fikciu do sveta 

nenaplnených vízií.“37 Zostavovateľ síce vyjadril predsavzatie pristúpiť k fenoménu 

čechoslovakizmu „bez zbytočných emócií“, na najmä slovenskí autori sa emočnému podtónu 

nedokázali úplne vyhnúť. 

Najnovším vedeckým počinom, ktorý rovnako spojil českých a slovenských autorov 

v skúmaní fenoménu čechoslovakizmu, je kolektívna monografia vydaná Ústavom pro 

soudobé dějiny AV ČR.38 Podľa Michala Kopečka, jedného z editorov publikácie, je väčšina 

doterajšej literatúry k téme čechoslovakizmu ešte stále emocionálne zaťažená, a preto bolo 

snahou autorov pristupovať k čechoslovakizmu nanovo, ako k „mnohostrannému 

historickému fenoménu“, ktorý prekračuje politický a ideologický rámec. Na rozdiel od 

staršej kolektívnej práce českých a slovenských autorov, uvádzanej vyššie, v tomto prípade 

vychádzal autorský kolektív zo zjednotených základných stanovísk – autori jednak dávali 

dôraz na čechoslovakizmus ako na sociálnu prax, čo im umožnilo skúmať širšie kontexty 

pôsobenia tohto fenoménu, a na druhej strane sa zhodli na tom, že formy čechoslovakizmu, 

ktoré sa ako sociálna prax presadili, mali jednoznačne etnický základ.39 To znamená, že sa 

nezaoberali predstavami, ktoré koncept čechoslovakizmu a jeho rôzni protagonisti 

projektovali ako budúce ideálne zámery a ciele (napr. vytvorenie jednotného 

československého politického národa) a tým pádom si vyselektovali bádateľskú pôdu 

o elementy, ktoré bývajú kvôli svojej hypotetickej, projektovanej podstate v interpretačnej 

rovine najviac sporné a zároveň výrazne emočne podfarbené. 

Tento bádateľský prístup z najnovšieho diela venovaného čechoslovakizmu som 

považovala za vhodný pre aplikovanie aj na môj výskum osobnosti Markoviča. Podstatu 

Markovičovho percipovania čechoslovakizmu je totiž náročné uchopiť na teoretickej báze. 

Markovič nebol obzvlášť publikačne činný (napríklad v porovnaní so svojím straníckym 

kolegom Ivanom Dérerom), ani sa nezachovali obsažné písomné archívne pramene, ktoré by 

vypovedali o jeho ideologických ambíciách prispieť k myšlienkovým úvahám o 

čechoslovakizme. Markovič bol najmä praktik a jeho pôsobenie sa dá najlepšie dokumentovať 

 
36 PEKNÍK, Miroslav. Cesty čechoslovakizmu pred prvou svetovou vojnou. In: Pohľady na slovenskú politiku, s. 

521-537. 
37 KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Pôsobenie čechoslovakizmu v politickej praxi v prvých rokoch po vzniku ČSR. 

In: Pohľady na slovenskú politiku, s. 569-583. 
38 HUDEK, Adam, KOPEČEK, Michal a MERVART, Jan, eds. Čechoslovakismus. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny, 2019. 
39 KOPEČEK, Michal. Úvod. Čechoslovakismus: zastřené dějiny jednoho pojmu. In: Čechoslovakismus, s. 11-

40. 
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na základe zdrojov z jeho pracovných aktivít. Vzhľadom na túto skutočnosť som sa, na 

základe vyššie predstaveného prístupu, zamerala najmä na to, ako sa Markovičov 

čechoslovakizmus prejavoval v sociálnej praxi. Ponímala som pritom podstatu „prakticky 

presadeného“ čechoslovakizmu ako etnickú.  

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. V tejto súvislosti som sa inšpirovala diferenciáciou, ktorú použil historik Miloslav 

Szabó vo svojej štúdii v danej kolektívnej monografii. Szabó v tomto zmysle interpretoval 

čechoslovakizmus troma rôznymi spôsobmi. Čechoslovakizmus v 19. storočí až do 

vypuknutia prvej svetovej vojny chápal ako výraz kultúrnej a etnickej solidarity dvoch 

národných hnutí v habsburskej monarchii. Následne počas vojnového konfliktu sa 

z čechoslovakizmu stal 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 sa čechoslovakizmus 

premenil na štátnu doktrínu.40 Tieto tri interpretácie sa dali vhodne aplikovať na skúmané 

kontexty čechoslovakistických aktivít Markoviča. Jeho činnosť v redakcii Prúdov sa 

pohybovala v intenciách kultúrnej a etnickej solidarity medzi Čechmi a Slovákmi. 

Angažovanie sa v československom odboji počas prvej svetovej vojny bolo činnosťou za 

uskutočnenie československého politického projektu. A napokon ako politik v novom štáte 

uplatňoval Markovič čechoslovakizmus už ako oficiálnu štátnu doktrínu. 

 

Stav doterajšieho bádania a prehľad použitej bibliografie 

 Pri hľadaní informácii o konkrétnej historickej osobnosti v sekundárnej literatúre 

bádateľ obzvlášť ocení, ak publikácia obsahuje menný register. Aj ja som s nádejou listovala 

v knihách či zborníkoch k stati s menných registrom a hľadala heslo s Markovičovým 

menom. Vo väčšine prípadov sa však jeho meno v registri nenachádzalo. Pomerne častým 

javom v registroch starších publikácií bol výskyt hesla „Markovič, J.“, ktoré akoby 

odkazovalo na Ivanovho otca Júliusa, v skutočnosti však podľa kontextu malo ísť o Ivana. Na 

podobné omyly s Markovičovým menom, a nielen v menných registroch, som natrafila 

viackrát. Napríklad v klasickom diele o histórii prvej republiky od Antonína Klimeka je 

v registri uvedené meno „Markovič, Igor“, zo samotného textu je ale jasné, že v danej 

 
40 SZABÓ, Miloslav. „Židé jsou neštěstím Slovenska“: čechoslovakizmus a antisemitizmus na konci 19. 

a v prvej polovici 20. storočia. In: Čechoslovakismus, s. 126. 
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súvislosti (politické rokovania v Ženeve v októbri 1918) ide o Ivana Markoviča (autor v texte 

používa iba skrátenú verziu „I. Markovič“).41 Obdobným chybám sa nevyhli ani nové 

publikácie. V spracovaní pamätí Juraja Slávika sa v registri uvádza heslo „Markovič, Ján“, 

pričom opäť podľa kontextu ide o Ivana Markoviča.42 Štúdia Ivana Mrvu v kolektívnej 

monografii z dielne Matice slovenskej, vydanej k 100. výročiu vzniku Československej 

republiky, mylne zaraďuje Júliusa Markoviča do redakčného výboru časopisu Prúdy, pričom 

túto pozíciu zastával Ivan.43 Meno Júliusa Markoviča potom autor správne spomína ako 

účastníka luhačovických porád, kde v roku 1911 vystúpil s kritikou hospodárskej politiky.44 

Aj tieto príklady45 vypovedajú o tom, ako slabo je Markovičovo meno ukotvené 

v bádateľskom diskurze či v historickom povedomí. 

 Doposiaľ najkomplexnejší výskumný záujem bol osobe Ivana Markoviča venovaný 

v rámci vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. – 26. júna 2015 v Martine pod 

záštitou Ústavu politických vied SAV.46 Zborník s príspevkami účastníkov konferencie zatiaľ 

vydaný nebol.47 Ústav politických vied SAV má zároveň v riešení vedecký grantový projekt 

VEGA s názvom „Dr. Ivan Markovič a jeho generácia v slovenskej politike“, ktorý by mal 

prebiehať do konca roka 2021. Plánované výstupy projektu mi nie sú známe. V roku 2014 

bola tiež odovzdaná a obhájená diplomová práca na tému „Ivan Markovič na prahu politickej 

kariéry (1909-1920)“, ktorú napísala diplomantka Katedry slovenských dejín na Filozofickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Martina Vrbinárová.48 V čiastkových štúdiách sa 

najmä Markovičovej politickej činnosti v prvých mesiacoch existencie ČSR venoval 

francúzsky historik, bohemista a slovakista Étienne Boisserie.49 Osobu Markoviča opakovane 

 
41 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII. 1918-1929. Praha: Paseka, 2000, s. 816.  
42 NĚMEČEK, Ján a BYSTRICKÝ, Valerián, eds. Juraj Slávik. Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo 

Varšave II. 1938-1939. Bratislava: VEDA, 2014, s. 97. 
43 MRVA, Ivan. Slovensko-česká spolupráca na prelome 19. a 20. storočia. In: BOBÁK, Ján a kol. Slovenské 

štátoprávne snahy v dvadsiatom storočí. Martin: Matica slovenská, 2018, s. 56. 
44 MRVA, I. Slovensko-česká spolupráca, s. 58. 
45 Natrafila som aj na skomoleninu Markovičovho priezviska – v pamätiach legionára Otakara Husáka na prvý 

československý odboj sa na jednom mieste chybne objavuje meno „Dr. Ivan Harkovič“. Tento omyl však 

pripisujem skôr preklepu než nevedomosti, pretože všade inde sa v oboch dieloch pamätí uvádza správne 

priezvisko Markovič. Pozri: HUSÁK, Otakar. Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Kniha II. Praha: 

Epocha, Československá obec legionářská, 2018, s. 257. 
46 Program konferencie je dostupný na stránkach Ústavu politických vied [online] [cit. 28. 11. 2020]. Dostupné 

z: http://www.upv.sav.sk/data/files/154.pdf. 
47 S láskavým dovolením Zdenka Ďurišku, účastníka konferencie, používam v predkladanej dizertačnej práci 

rukopis jeho príspevku venovaného rodu Markovičovcov, ktorý má byť súčasťou plánovaného zborníka. 
48 Viac informácií a celý text diplomovej práce sú zverejnené na portáli Centrálneho registra záverečných 

a kvalifikačných prác [online] [cit. 28. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C6384B4AD84FDE7B38C33B64C60E&seo=CRZP-detail-

kniha. 
49 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, 
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reflektovala historička Xénia Šuchová v rámci výskumu sociálnej demokracie a osobnosti 

Ivana Dérera, po boku ktorého Markovič pôsobil počas celého medzivojnového obdobia.50 

Ako východiskové primárne archívne zdroje boli pre výskum užitočné dva osobné 

fondy Ivana Markoviča. Jeden z nich sa nachádza v Slovenskom národnom archíve 

v Bratislave. Najrelevantnejším prameňom z neho je korešpondencia úradného, miestami 

osobného charakteru s exponentmi slovenskej inteligencie a československej politiky. Táto 

korešpondencia však nie je početná a celkový obsah fondu je uskladnený len v jednej 

archívnej krabici. Rovnako je na tom aj druhý Markovičov osobný fond uložený v Štátnom 

archíve v Bytči, ktorý doteraz neprešiel vecným spracovaním a katalogizáciou, no po udelení 

povolenia od vedenia archívu môže byť bádateľovi sprístupnený. Obsahuje najmä dokumenty 

osobného a rodinného rázu a pomerne rozsiahlu (možno komplexnú) vojnovú 

korešpondenciu, ktorú Markovič posielal svojej manželke a dcéram z koncentračných táborov 

v Dachau a Buchenwalde. Po obsahovej stránke ale nemá veľkú výpovednú hodnotu, keďže 

listy odchádzajúce z táborov museli prejsť cenzúrou a väzni v nich nemohli 

opisovať väzenské reálie. Niekoľko fragmentov Markovičovej korešpondencie sa nachádza 

tiež 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, na základe ktorého som 

skúmala kauzu údajného plánovaného atentátu na Markoviča a ďalších slovenských politikov 

a tiež Markovičovo angažovanie sa v sociálnej demokracii na úrovni samosprávnej politiky. 

Z českých inštitúcií bol pre výskum 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. Obsažná dokumentácia týchto fondov mi umožnila podrobne skúmať okolnosti 

Markovičovej odbojovej a legionárskej činnosti v období prvej svetovej vojny. Vo 

Vojenskom historickom archíve sa nachádza tiež fond Ministerstva obrany, ktorý 

dokumentuje aj trojmesačné obdobie úradovania Ivana Markoviča na tomto poste, avšak 

vzhľadom na krátkosť trvania funkcie nezachytáva detailne politickú agendu. V Národnom 
 

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. 
50 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. 
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archíve v Prahe som využívala fond Ministerstva unifikácie dokumentujúci plánovanú 

agendu, ktorú chcelo ministerstvo pod Markovičovým vedením rozvinúť pre zefektívnenie 

slovenských záležitostí a riešenie najpálčivejších slovenských problémov. 

V ďalších archívoch sa nachádzali už len fragmentárne archívne materiály. Niekoľko 

archívnych úradných dokumentov poskytol Archív Kancelárie prezidenta republiky z fondu 

Kancelárie prezidenta republiky, pričom podľa dostupných informácii bolo niekoľko spisov 

týkajúcich sa Markoviča skartovaných v šesťdesiatych rokoch. V Archíve poslaneckej 

snemovne je k dispozícii Markovičov poslanecký spis a základné dokumenty a fotografie, 

ktoré sa úradne zakladali vždy na začiatku vykonávania poslaneckého mandátu (v 

Markovičovom prípade v rokoch 1920, 1929 a 1935). Kusá korešpondencia medzi 

Markovičom a Edvardom Benešom sa nachádza v Masarykovom ústave a archíve AV ČR vo 

fonde Edvarda Beneša, pričom niektoré z listov sú identické s tými, ktoré sa nachádzajú 

v osobnom fonde Ivana Markoviča v Slovenskom národnom archíve. Niekoľko útržkov 

Markovičovej korešpondencie, skôr neformálneho charakteru, je uskladnených tiež 

v Literárnom archíve Pamätníku národného písomníctva v Prahe. 

Pramennú základňu vo výskume dopĺňala sekundárna literatúra. Dejiny vývoja českej 

a slovenskej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia a dejiny medzivojnovej 

Československej republiky, teda etapy prekrývajúce sa so životom Ivana Markoviča, 

pokladám za pomerne dobre a bohato spracované. Na tomto mieste uvádzam aspoň niektoré 

diela českej a slovenskej proveniencie, ktoré boli pre vykreslenie celkového dejinného 

kontextu v práci nosnými51, doplnené dielami, ktoré osobitne zohľadňujú slovenské 

postavenie v rámci celoštátneho kontextu.52 

K téme čechoslovakizmu je najprínosnejším a najaktuálnejším zdrojom už vyššie 

uvádzaná publikácia vydaná z iniciatívy Ústavu pro soudobé dějiny, spájajúca českých 

a slovenských autorov s cieľom nového prístupu k skúmaniu tohto fenoménu.53 Z tohto 

 
51 KLIMEK, Antonín. Boj o hrad I. Hrad a pětka (1918-1926). Praha: Nakladatelství Tomáš Krsek, 2017. 

RYCHLÍK, Jan. Česi a Slováci ve 20. století, Spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad, 2015. 

RYCHLÍK, Jan a PENČEV, Vladimír. Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí. Praha: Vyšehrad, 2013. 

STEHLÍK, Michal. Češi a Slováci 1882-1914. Nezřetelnost společné cesty. Praha: Togga, 2009. 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. LIPTÁK, Ľubomír. Storočie dlhšie ako 100 rokov. Bratislava: Kalligram, 1999. 
52 PICHLER, Tibor. Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 

2011. KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Slovensko na ceste k demokracii. Bratislava: Prodama, 2009. ZEMKO, 

Milan, ed. Slovensko v Československu 1918-1939. Bratislava: VEDA, 2004. KOVÁČ, Dušan. Slováci – Česi – 

Dejiny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997. ŠOLC, Jaroslav. Slovensko v českej politike. Banská 

Bystrica: M. O. ENTERPRISE, 1993. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Slovenské politické směry v období přechodu 

k imperialismu, Praha: Academia, 1979. 
53 HUDEK, A., KOPEČEK, M. a MERVART, J., eds. Čechoslovakismus. 2019. 
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nového metodologického prístupu som vychádzala aj ja pri skúmaní čechoslovakizmu 

u Markoviča. Rovnako dielom česko-slovenského kolektívu je o dve dekády staršia 

publikácia, ktorá jednu časť knihy taktiež venuje téme čechoslovakizmu.54 Viaceré 

z dvanástich štúdií venovaných tejto téme som v práci používala. Inšpiratívne spojenie 

výskumu prejavov čechoslovakizmu v životnej dráhe politika Vavra Šrobára ponúka dielo 

švajčiarskej politologičky a historičky Josette Baer.55 Obdobné metodologické spojenie použil 

Milan Ducháček pri skúmaní života a vedeckej činnosti historika Václava Chaloupeckého.56 

Výskumný prístup z oboch uvedených diel som do istej miery uplatnila vo výskume 

Markoviča. K reflektovaniu čechoslovakizmu som v práci analyzovala aj myslenie jedného z 

jeho hlavných slovenských exponentov Ivana Dérera, ktorého rukopis dlho ležal v archíve a 

v tlačenej podobe vyšiel pred niekoľkými rokmi.57 

 V otázke použitia biografického prístupu som vychádzala najmä z publikácie 

kolektívu zahraničných autorov, ktorá pojednáva o možnostiach aplikácie konceptu 

kontextuálnej biografie v spoločenskovednom výskume.58 Medzinárodný česko-slovensko-

francúzsky náhľad k biografickej metodológii ponúka aj publikácia kolektívu autorov, ktorá 

vznikla pod záštitou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.59 Inšpiratívnym 

v súvislosti s biografickým výskumom Markoviča bol pre mňa tiež prístup súčasného 

slovenského životopisca M. R. Štefánika Michala Kšiňana, ktorý pri svojom výskume 

vychádzal zo stanovísk francúzskych autorov.60 

V súvislosti s výskumom Markovičovej novinárskej dráhy v časopise Prúdy bolo 

žiadúce získať aj všeobecný prehľad o dejinách slovenskej žurnalistiky v mnou skúmanom 

období. Tejto téme sa venoval americký historik Owen V. Johnson61 a z domácej tvorby 

najkomplexnejšie spracovával túto problematiku historik žurnalistiky Fraňo Ruttkay 

v niekoľkých dielach, ktorých vydania sa však od seba príliš nelíšili a neaktualizovali.62 

Dejiny slovenskej žurnalistiky nie sú pokryté početným prístupom autorov a táto téma by si 

 
54 PEKNÍK, M. a kol., Pohľady na slovenskú politiku. 2000. 
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57 JANČIGA, R. a JAHELKA, T., eds. Ivan Dérer: K diskusii, 2015. 
58 BERGHAHN, Volker R. a LÄSSIG, Simone, eds. Biography Between Structure and Agency: Central 

European Lives in International Historiography. Oxford: Berghahn Books, 2008. 
59 FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol. Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad. 

Bratislava: Pro Historia, 2012. 
60 KŠIŇAN, M. Jedinec v spoločnosti. 2010. 
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LEMBERG, Hans, et all. Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den 

Böhmischen Ländern und in Europa. Vienna: Verlag für Geschichte und Politik, 1988, s. 160-178. 
62 RUTTKAY, Fraňo. Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava: VEDA, 1999. RUTTKAY, 

Fraňo. Slovenský život a žurnalistika. Martin: Osveta, 1987. 
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určite zaslúžila nové spracovanie. Ruttkayov výskum síce dopĺňa, no nie príliš posúva 

publikácia vydaná ružomberskou Katolíckou univerzitou.63 Pre český kontext som používala 

najnovšiu prehľadovú publikáciu kolektívu autorov o dejinách českých médií.64  

Bibliografiu venujúcu sa hnutiu hlasistov a prúdistov a ich kmeňovým časopisom 

podrobnejšie zhodnocujem priamo v druhej kapitole práce, ktorá sa témou zaoberá. Na tomto 

mieste preto uvádzam aspoň diela a štúdie zaoberajúce sa touto problematikou, ktoré boli pre 

prácu východiskové.65 Pre výskum Markovičovho pôsobenia v redakcii Prúdov bola kľúčová 

vydaná korešpondencia redaktora Františka Votrubu, ktorá bola prínosným materiálom pre 

vykreslenie interných záležitostí redakcie.66 Rozšírenie bádateľskej perspektívy k téme 

Prúdov mi poskytol aj výskum Karola Hollého, ktorý v skúmaní slovenského ženského hnutia 

ojedinele reflektuje aj aktivity Markovičovej matky, Ľudmily Markovičovej, rod. Boorovej.67 

Téma československých légií je pomerne bohato pokrytá z rôznych vedeckých 

perspektív, pričom výraznú prevahu majú diela českého pôvodu. Z mnohých uvádzam aspoň 

tie, ktoré boli pre môj výskum Markovičovej odbojovej a legionárskej činnosti 

najrelevantnejšie.68 Zo slovenskej produkcie som pracovala najmä s prácami Mariána 

Hronského69, a tiež so starším dielom Jána Kvasničku zo šesťdesiatych rokov, no 

vyznačujúcim sa cennou prácou s archívnymi prameňmi.70 Vo výskume som reflektovala aj 

problematiku vojnových zajatcov, ktorej sa v česko-slovenskom kontexte venuje slovenský 

 
63 DUCHKOWITSCH, Wolfgang, SERAFÍNOVÁ, Danuša a VÁTRAL, Jozef. Dejiny slovenského novinárstva. 
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historik Juraj Benko.71 Cenným prameňom k výskumu československých légií sú vydané 

odborné práce samotných aktérov udalostí, medzi nimi aj Markovičova práca72, a tiež vydané 

denníky aktérov odboja a organizátorov légií v Rusku.73 Pre povojnové obdobie konsolidácie 

štátnych pomerov novovzniknutej republiky som pracovala najmä s uvedenými štúdiami74 a s 

vydaným prameňom k tejto problematike.75 

Po vzniku ČSR započala Markovičova politická dráha a stranícka činnosť 

v sociálnodemokratickej strane. Všeobecne oblasť výskumu politických strán na Slovensku 

najkomplexnejšie pokrýva už pomerne staré, ale doposiaľ neprekonané dielo historika 

Ľubomíra Liptáka.76 V súvislosti s výskumom sociálnej demokracie v slovenských 

podmienkach možno konštatovať pomernú fragmentárnosť. Jediná komplexnejšia publikácia 

k problematike sociálnej demokracie od kolektívu slovenských autorov vyšla ešte 

v deväťdesiatych rokoch a štúdie z nej som v práci používala.77 Okrem spomenutej publikácie 

som pre uchopenie sociálnodemokratického straníckeho i teoretického pozadia pracovala 

s ďalšími publikáciami slovenskej, českej alebo zahraničnej proveniencie78 a s ďalšími 
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čiastkovými štúdiami zameranými na špecifickejšie výskumné problémy.79 Výskum 

doplnili publikované pramene k tejto problematike80a tiež vydané práce Markovičovho 

najbližšieho straníckeho kolegu, sociálnodemokratického politika Ivana Dérera.81 Keďže 

samotný Markovič veľa nepublikoval a až na dve výnimky82 nevydal odborné, teoretické či 

memoárové práce, Dérerove diela predstavovali pre výskum ideologickej bázy Markovičovej 

straníckej politiky východiskovú pozíciu. Vychádzam pritom z predpokladu, že Markovič 

s Dérerom zdieľali rovnaké ideové a hodnotové stanoviská, pretože zostávali najbližšími 

politickými partnermi počas celého medzivojnového obdobia a niekoľko mesiacov aj 

v protektorátnom režime. Koniec tridsiatych rokov, okolnosti prijatia tzv. Žilinskej dohody 

a angažovanie sa Markoviča pre záchranu existencie strany som skúmala najmä na základe 

uvedených publikácií83, doplnenými o vydaný prameň memoárových príspevkov priamych 

účastníkov rokovaní.84 

 Okolnosti zatknutia a pobytu Markoviča ako politického väzňa v koncentračných 

táboroch, ktorým sa venujem v epilógu práce, bolo možné skúmať prevažne na základe 

memoárov iných preživších politických väzňov, ktorí si na Markoviča v útržkoch spomínali. 
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Viaceré memoáre vyšli bezprostredne po ukončení vojny a oslobodení táborov85, iné boli 

vydané v neskoršom období.86 Vo všetkých prípadoch však ide o českých autorov, pretože 

Markovičov prípad ako slovenského politického väzňa zatknutého Gestapom v Protektoráte 

Čechy a Morava bol pomerne ojedinelý. V epilógu práce figurujú tiež informácie získané 

prostredníctvom rozhovorov, ktoré som uskutočňovala so známymi rodiny Markovičovcov, 

žijúcimi v Bratislave. Priami potomkovia Ivana Markoviča žijú v Dánsku, moje pokusy 

o skontaktovanie sa s nimi však boli neúspešné. 

Výskum naprieč jednotlivými kapitolami práce sa nezaobišiel bez použitia dobových 

periodík. Pre obdobie Markovičovej redakčnej práce pred prvou svetovou vojnou som 

pracovala s mesačníkom Prúdy, ktorý Markovič zakladal. Pre výskum Markovičovej 

odbojovej činnosti v Rusku som využívala najmä odbojové časopisy Čechoslovák a Slovenské 

hlasy – jediný odbojový časopis vydávaný v slovenskom jazyku. Sociálnodemokratická 

stranícka tlač je v práci zastúpená v podobe Slovenských robotníckych novín, neskôr 

premenovaných na Robotnícke noviny, a tiež slovenským sociálnodemokratickým časopisom 

Napred. Neskôr sa k straníckym periodikám pridal aj týždenník Nová svoboda, ktorý v práci 

reflektujem. Pracovala som tiež s menej známym časopisom Národná obrana, ktorý bol 

nakrátko tlačovým orgánom tzv. Slovenského národného obranného zväzu. 

Výber uvedených prameňov, sekundárnej literatúry a dobových periodík prínosne 

dopĺňala vydaná korešpondencia popredných slovenských i českých predstaviteľov87 

a rovnako tak ďalšie vydané edície primárnych pramenných dokumentov.88 Pre uvedenie 

biografických údajov k rôznym predstaviteľom, ktoré sa v práci objavujú v poznámkach pod 

čiarou, som jednotne používala Slovenský biografický slovník89, Biografický lexikón 

Slovenska90, Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia91 a politickú encyklopedickú 

príručku92. 
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Štruktúra práce 

 Predkladaná dizertačná práca je rozdelená na štyri kapitoly, pričom rozdielne skúmané 

kontexty Markovičovho pôsobenia sú obsiahnuté v jednotlivých kapitolách. Aby som však 

nenarúšala plynulosť textu a nezačínala každú kapitolu osobitým uvedením do kontextu, ktoré 

by si rozdielnosť tém vyžadovala, rozhodla som sa prvú kapitolu orientovať ako prehľadovú 

a poskytnúť v nej tematický „odrazový mostík“ dôležitý pre širšiu orientáciu v nasledujúcich 

kapitolách práce. Prvá kapitola sa preto zaoberá stavom českej a slovenskej spoločnosti a ich 

vzájomnými interakciami na prelome 19. a 20. storočia. Ponúka prehľad českej politickej 

scény a poukazuje na iniciatívy, ktoré česká politika a kultúra vyvíjali smerom k slovenskej 

spoločnosti. Podrobnejšie sa kapitola zaoberá slovenskými ideovými smermi, ich tlačovými 

orgánmi a taktiež tým, aké presahy mala činnosť slovenských predstaviteľov smerom k českej 

spoločnosti. Prehľad najvýraznejších ideologických smerov a ich tlačových orgánov 

v slovenskej predvojnovej spoločnosti je podstatný pre následné pochopenie kontextov 

Markovičovej novinárskej práce a straníckeho zaradenia. Na pozadí uvedených česko-

slovenských vzťahov kapitola predstavuje tiež Markovičovo rodinné zázemie a roky života do 

vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorých poznanie je relevantné pre niektoré väzby 

v nasledujúcich častiach práce. 

 Druhá kapitola práce sa zameriava na Markovičovo pôsobenie v redakcii časopisu 

Prúdy v rokoch 1909-1914 a na počiatky jeho inklinácie k čechoslovakizmu, ktorá sa 

prejavovala na stránkach časopisu. Kapitola opisuje okolnosti založenia časopisu a analyzuje 

jeho ideové ukotvenie. Prechádza jednotlivými piatimi ročníkmi časopisu, ktoré vychádzali 

v predvojnovom období, a zaoberá sa problémami a výzvami, ktoré boli pre každý jednotlivý 

ročník najviac charakteristické. To všetko činí na základe doteraz nezohľadňovaných 

interných a vzťahových záležitostí v redakcii, ktorej bol Markovič kmeňovým členom, a ktoré 

ponúkajú nový pohľad do fungovania redakcie. 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. Tento nový výskum umožnil polemizovať 

s všeobecne prijímanou premisou, že prúdisti boli len pokračovateľmi hlasistov a ponúknuť 

k tejto interpretácii novú kontextualizáciu. 

 Obdobím prvej svetovej vojny a Markovičovým presadzovaním čechoslovakizmu ako 

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

 
91 MAŤOVČÍK, Augustín, CABADAJ, Peter a PARENIČKA, Pavol. Slovník slovenských spisovateľov 20. 

storočia. Bratislava, Martin: Literárne informačné centrum, Slovenská národná knižnica, 2008.  
92 ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko. Encyklopedická príručka. Bratislava: Slovart, 2019. 
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Opisuje jeho cestu zo zajateckých táborov na území cárskeho Ruska do oficiálnych 

odbojových 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. 

 Práca obsahuje aj epilóg, ktorý na základe memoárov českých politických väzňov v 

nemeckých koncentračných táboroch opisuje okolnosti zatknutia a podmienky väzenského 

pobytu Markoviča v Dachau a v Buchenwalde, kde v roku 1944 zomrel. Ako som uviedla na 

začiatku, nie je mojím výskumným zámerom pokryť Markovičov život od narodenia po smrť, 

no pokladala som za vhodné zakončiť prácu symbolickým „dorozprávaním príbehu“ 
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a vykreslením toho, ako skončil osud tohto slovenského politika. Epilóg je tiež doplnený 

informáciami o osudoch zvyšku Markovičovej rodiny a potomkov, ktoré som nadobudla 

vďaka rozhovorom s rodinnými priateľmi a známymi Markovičovcov. 
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1 Prvé roky života Ivana Markoviča na pozadí českej a slovenskej spoločnosti na 

prelome storočí 

 

1.1 Spoločensko-politická situácia v českých krajinách na prelome 19. a 20. storočia a jej 

slovenské presahy 

Keď Vavro Šrobár nastúpil v roku 1888 (rok narodenia I. Markoviča) na štúdium 

medicíny do Prahy, konštatoval: „Koncom rokov 80. Slovensko bolo pre pražského Čecha 

neznámou zemou. (...) Všetci sme boli Pražanovi exotické, cudzie elementy. Pražan si bol 

sebestačný a mal dosť starostí s Nemcami, aby nemčinu vytlačil z ulíc, z verejného života 

i z politiky. (...) Kde by bol vzal čas premýšľať o neznámej zemi a nešťastnom ľude pod 

Tatrami a o jeho študentoch?“93 Česká a slovenská spoločnosť sa v tých časoch skutočne 

vyvíjali akoby v oddelených svetoch a rozdielnou intenzitou, bez významnejších vzájomných 

presahov. V roku 1860 bol cisárom Františkom Jozefom I. prijatý tzv. Októbrový diplom, 

ktorý historickým krajinám habsburskej monarchie priznával určité individuálne politické 

kompetencie, ktoré sa týkali tak českých krajín, ako aj Uhorska. Zatiaľ čo slovenské územie 

sa uzatvorilo v zovretí uhorských nacionalistických nárokov, české krajiny sa mohli 

orientovať na realizáciu českého historického štátneho práva. Dualizmus v monarchii v roku 

1867 tak len potvrdil už existujúcu vnútornú rakúsko-uhorskú hranicu a české politické elity 

sa sústredili takmer výhradne na domácu scénu.94 

V podmienkach priznanej historicko-právnej autority malo obyvateľstvo českých 

krajín pomerne široké možnosti pre všeobecný národný rozvoj. Školský a vzdelávací systém 

sa modernizoval na všetkých úrovniach škôl a takmer úplne vymietol analfabetizmus z českej 

spoločnosti. Rovnako tak prekvital spolkový a kultúrny život, stavalo sa české Národné 

divadlo a vznikla česká univerzita. Zakladali sa české peňažné ústavy, úverové družstvá 

a rozvíjalo sa a prosperovalo tiež hospodárstvo.95 Na prelome 80. a 90 rokov sa už Česi po 

ekonomickej a kultúrnej stránke ocitli na jednej úrovni s Nemcami.96  

 K progresu dochádzalo tiež na českej politickej scéne. Najstaršia Národná strana 

(staročesi), vedená Františkom Palackým a Františkom Ladislavom Riegrom, položila svoje 

základy už v revolučnom roku 1848, no naplno rozvinula svoju činnosť až po ére Bachovho 

absolutizmu. Jej politickou agendou bolo predovšetkým posilnenie štátoprávneho postavenia 

 
93 ŠROBÁR, Vavro. Z môjho života. Praha: Fr. Borový, 1946, s. 157-158. 
94 Pozri viac: DOUBEK, Vratislav. Latentní čechoslovakismus jako téma politizace liberálních elit 19. století. In: 

Čechoslovakismus, s. 60-63. 
95 RYCHLÍK, J. a PENČEV, V. Od minulosti k dnešku, s. 340-347. 
96 RYCHLÍK, J. Česi a Slováci, s. 35. 
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českých krajín v monarchii. V roku 1874 sa od strany odštiepilo generačne mladšie a 

radikálnejšie krídlo, ktoré nesúhlasilo okrem iného s politikou pasívnej rezistencie 

staročechov, a založilo vlastnú Národnú stranu svobodomyslnú (mladočesi). Na jej čele stáli 

bratia Július a Eduard Grégrovci, neskôr vedúcu pozíciu v hnutí prevzal Karel Kramář. 

Staročesi i mladočesi zastupovali predovšetkým záujmy liberálneho meštianstva.97 

Narastajúcu robotnícku vrstvu spoločnosti reprezentovalo české sociálnodemokratické hnutie. 

Pôsobilo najskôr integrovane v rámci celorakúskej sociálnej demokracie. V roku 1893 sa ale 

od rakúskej základne stranícky osamostatnilo v podobe Českoslovanskej 

sociálnodemokratickej strany robotníckej. Strana si vybudovala pomerne širokú organizačnú 

sieť a svoj sociálny program doplnila aj o národno-emancipačný rozmer. K výrazným 

postavám hnutia patril Antonín Němec, neskôr aj František Soukup či František Modráček.98  

Negatívne voči sociálnej demokracii sa vymedzila Česká strana národne socialistická, 

ktorá mala korene v mladočeskom hnutí a bola založená v roku 1898. Požiadavku riešenia 

sociálnych problémov spoločnosti spájala s českými národnými požiadavkami a jej rétorika 

bola pomerne radikálna. Výrazným predstaviteľom národných socialistov bol od počiatku 

Václav Klofáč. Zo strany mladočechov pôvodne vychádzalo tiež agrárne hnutie. V roku 1897 

sa najskôr organizačne spojili už existujúce roľnícke spolky do podoby Združenia českých 

roľníkov a o dva roky neskôr sa osamostatnili založením Českej agrárnej strany. Čelné 

postavenie v strane si postupne vybudoval Antonín Švehla.99 V spoločnosti pôsobilo tiež tzv. 

pokrokárske hnutie, ku ktorému patrili rôzne, i radikálne smery a skupiny (s jednou z nich sa 

spája tzv. proces s Omladinou). Svojou diferencovanosťou sa pokrokárske hnutie rozpadlo na 

viacero subjektov. Jedným z nich bola aj Radikálna štátoprávna strana, ktorú zakladal Alois 

Rašín.100 

Utlmená aktivita staročechov a vystupňovaný nacionalizmus mladočechov 

nevyhovovali skupine intelektuálov, ktorí sa združovali okolo Tomáša Garriguea Masaryka, 

profesora na českej univerzite, a ktorí boli označovaní ako realisti. Podľa nich mala byť česká 

politika vedená tak, aby demokratizovala a modernizovala českú a v konečnom dôsledku 

i rakúsku spoločnosť. Vyzývali k zvyšovaniu národnej a duchovnej úrovne spoločnosti 

pomocou premyslenej, neustálej, „drobnej“ práce.101 Masaryk napokon v roku 1900 založil 

Českú stranu ľudovú, v roku 1905 premenenú na Českú stranu pokrokovú po tom, čo sa 

 
97 BALÍK, S., HLOUŠEK, V., HOLZER, J. a ŠEDO, J. Politický systém českých zemí, s. 35-36. 
98 URBAN, Otto. České a slovenské dějiny do roku 1918. Praha: Aleš Skřivan ml, 2000, s. 238. Podrobnejšie sa 

českým a slovenským sociálnodemokratickým hnutím zaoberám v štvrtej kapitole práce. 
99 RYCHLÍK, J. a PENČEV, V. Od minulosti k dnešku, s. 362-363. 
100 Tamže, s. 363-364. 
101 KVAČEK, Robert. České dějiny II. Praha: Albra, 2002, s. 54 a 70. 
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spojila s Radikálne pokrokovou stranou, vzniknutou po rozpade pokrokárskeho hnutia.102 

Stranícke zastúpenie mal aj prúd politického katolicizmu. V roku 1896 bola na Morave 

založená Katolícka strana národná, ktorá úzko spolupracovala s o rok neskôr vzniknutou 

Národnou stranou katolíckou v kráľovstve českom. Katolícky tábor ale nebol jednotný 

a veľkú členskú podporu mal aj ľavicovo orientovaný kresťanský socializmus.103 

Z výpočtu českých politických strán a hnutí pomerne úzke kontakty i praktickú 

spoluprácu so slovenským prostredím udržiavala česká sociálna demokracia. Ako 

podrobnejšie poukážem v štvrtej kapitole, českí sociálni demokrati podporovali rozvoj 

slovenského robotníckeho hnutia, robotníckej tlače i politickú agendu slovenskej národnej 

otázky v rámci uhorských sociálnodemokratických straníckych štruktúr. Živý záujem o 

slovenské záležitosti prejavovala tiež skupina realistov. Vyplývalo to jednak z individuálnych 

aktivít Masaryka, ktorý sa hlásil k svojmu napoly slovenskému pôvodu a Slovensko tiež 

pravidelne navštevoval. Istú dobu sa priatelil s rodinou slovenského národovca Svetozára 

Hurbana Vajanského a v Prahe nadväzoval kontakty so slovenskými študentami. Česká strana 

pokroková však aj vo svojom programe poukazovala, na rozdiel od ostatných českých strán, 

na koncept prirodzeného práva a v tomto zmysle žiadala plnú ochranu národnostných práv pre 

Slovákov i ďalšie nemaďarské národy v Uhorsku.104  

Veľa priestoru slovenským veciam venovali realisti na stránkach svojho tlačového 

orgánu Čas. Externými spolupracovníkmi časopisu boli okrem iného aj Bohdan Pavlů a po 

ňom František Votruba, ktorí dôverne poznali slovenské prostredie a pravidelne o ňom do 

Času písali v rokoch tesne pred prvou svetovou vojnou.105 Práve Pavlů a Votruba boli 

zároveň najbližšími spolupracovníkmi Ivana Markoviča v redakcii časopisu Prúdy. 

Spomenuté presahy do slovenských záležitostí boli zo strany oficiálnej českej politiky skôr 

ojedinelé. I keď u českej politickej elity zostávalo vedomie o slovanskom „bratovi“ 

v susednom Uhorsku stále nepriamo prítomné, slovenský element nebol v tom období pre 

českú štátoprávnu politiku potrebný a realizovateľný. Historik a politológ Vratislav Doubek 

použil v tejto súvislosti výstižný termín „latentný“ čechoslovakizmus.106 

Čechoslovakistické impulzy boli viac vecou iniciatívy jednotlivcov (ako tomu bolo aj 

v prípade Masaryka) než „mainstreamovým“ prúdom a v zmysle diferenciácie 

čechoslovakizmu podľa Szabóa vykazovali charakter etnickej a kultúrnej solidarity. V tejto 

 
102 RYCHLÍK, J. a PENČEV, V. Od minulosti k dnešku, s. 364. 
103 BALÍK, S., HLOUŠEK, V., HOLZER, J. a ŠEDO, J. Politický systém českých zemí, s. 36. 
104 STEHLÍK, M. Češi a Slováci, s. 136. 
105 Tamže, s. 137-138. 
106 DOUBEK, V. Latentní čechoslovakismus, s. 60-70. 
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súvislosti nemožno nespomenúť Karla Kálala ako najzapálenejšieho zástupcu skupiny tzv. 

českých slovakofilov, ktorý sa ako solitér neúnavne pokúšal upriamovať pozornosť českej 

verejnosti smerom k Slovensku. Kálal sa venoval otázkam kultúrnej pomoci, hospodárskej 

podpore i politickým otázkam, podporoval vzdelávanie slovenských učňov v českých 

krajinách. Doslova chrlil knihy, brožúry, prednášky a články vyzývajúce k užšej spolupráci 

českej a slovenskej spoločnosti. Pre túto činnosť našiel dôvernú spojku v osobe Karola Salvu, 

slovenského nakladateľa v Ružomberku. Kálalova snaha neutíchala, ani keď sa mu zo strany 

slovenských predstaviteľom nedostávalo pochopenia.107 

Činnosť Kálala i ďalších slovakofilov bola založená najmä na publicistickej činnosti, 

propagovaní kultúrnej blízkosti a na osvete, ktorej súčasťou boli romantické predstavy 

o slovenskej krajine a Slovákoch. Praktickejšiu rovinu predstavovala činnosť kultúrneho a 

„národno-obranného“ spolku Českoslovanská jednota, ktorý vznikol v roku 1896 v Prahe. 

Spolok sa spočiatku zameriaval všeobecne na podporu slovanskej kultúry a vzdelanosti 

v monarchii, inicioval zakladanie knižníc či rozširovanie literárnej tvorby.108 V rokoch pred 

prvou svetovou vojnou sa ale orientoval už viac-menej len na Slovensko. Českoslovanská 

jednota stála za iniciatívou stretnutí českých a slovenských predstaviteľov v moravskom 

kúpeľnom meste Luhačovice, z ktorých sa napokon stala každoročná tradícia (prvýkrát v roku 

1908). Na tzv. luhačovických poradách sa zhodnocovala úroveň dovtedajšej česko-slovenskej 

spolupráce a navrhovali sa možnosti a cesty pre jej prehlbovanie. Veľkou témou bola podpora 

vzdelávania slovenských detí na českých školách a tiež prenikanie českého kapitálu na 

slovenské územie.109 Významnou postavou v čele spolku bol Josef Rotnágl. 

 

1.2 Spoločensko-politická situácia na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia a slovenské 

politické hnutia 

V zalitavskej časti monarchie bola situácia úplne iná než v českých krajinách. Národy 

a národnosti Uhorska (okrem Chorvátov) sa mali stať príslušníkmi jednotného uhorského 

politického národa a tejto koncepcii podľahla aj jazyková a kultúrna politika štátu, pod 

vplyvom ktorej boli postupne pozatvárané tri jediné slovenské gymnáziá a kultúrna 

ustanovizeň Matica slovenská. Možnosti rozvoja slovenského školstva a kultúry v rodnom 

jazyku boli v podstate úplne eliminované. Hospodárka situácia bola závislá od celouhorskej 

a slovenské finančné inštitúcie sa rozvíjali len pomaly a v sťažených uhorských podmienkach. 

 
107 Viac k činnosti Kálala pozri: STEHLÍK, M. Češi a Slováci, s. 38-58. 
108 Podrobnejšie o prvých rokoch činnosti spolku pozri: STEHLÍK, M. Češi a Slováci, s. 59-66. 
109 PEKNÍK, M. Cesty čechoslovakizmu, s. 529-531. Viac o luhačovických poradách pozri: JURČIŠINOVÁ, 

Nadežda. Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908-1913). Bratislava: VEDA, 2015. 
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Takisto vznik a možný rozsah činnosti politických strán zastupujúcich záujmy 

slovenského obyvateľstva v Uhorsku bol obmedzovaný a stranícke angažovanie sa Slovákov 

záviselo od toho, do akej miery takéto aktivity umožňovalo politické ovzdušie a dovoľovala 

uhorská vláda. Preto v podmienkach Uhorska ani nemožno hovoriť o existencii skutočného 

slovenského straníckeho systému – išlo skôr o akýsi nerozvinutý stranícky subsystém.110 Len 

trom ideovým prúdom sa pred prvou svetovou vojnou podarilo inštitucionalizovať aj do 

formy politickej strany – národnému, katolícko-ľudovému a socialistickému. Formovalo sa 

tiež slovenské agrárne hnutie, nepodarilo sa mu však založiť agrárnu politickú stranu ešte 

pred vypuknutím vojny. Okrem toho bolo vplyvným aj liberálno-pokrokové hnutie hlasistov 

a prúdistov, ktoré ale nemalo ambíciu straníckeho ukotvenia. 

Najstaršou a dlho aj jedinou slovenskou politickou stranou bola Slovenská národná 

strana. Politickým prejavom, ktorý predznamenal jej vznik, bolo skoncipovanie programu 

Memoranda národa slovenského v júni 1861. Memorandum požadovalo ústavnými zákonmi 

uznať slovenskú národnú svojbytnosť a v oblastiach obývaných slovenským obyvateľstvom 

určiť osobité slovenské územie, tzv. Okolie. Požiadavky memoranda doputovali aj do rúk 

panovníka Františka Jozefa I., avšak okrem povolenia zriadiť Maticu slovenskú a tri 

slovenské gymnáziá v roku 1863 zostali slovenské národné nároky neuplatnené. Národné 

hnutie sa organizačne ukotvilo najskôr založením Národných novín111 v roku 1870 a o rok 

neskôr, na desiate výročie prijatia Memoranda, aj vznikom Slovenskej národnej strany (ďalej 

len SNS) 6. júna 1871 v Martine s programom za národnú rovnoprávnosť.112 K straníckemu 

vedeniu patrili dnes už legendy slovenských politických dejín ako Svetozár Hurban Vajanský, 

Pavol Mudroň či Matúš Dula. 

SNS sa vyhlasovala za reprezentantku slovenského národného hnutia a z mesta Martin 

sa stalo synonymum pre výkon slovenskej národniarskej politiky.113 Z toho dôvodu sa 

v súvislosti s politickou činnosťou SNS zaužívalo aj pomenovanie „politika martinského 

centra“. Politická činnosť SNS však v najbližších rokoch nenabrala aktívny kurz. Bolo to 

spôsobené jednak konzervatívnym presvedčením jej predstaviteľov, ktorí sa snažili izolovať 

národné hnutie od vonkajších (najmä západných) vplyvov, boli skeptickí voči možnosti 

 
110 KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. Brno: CDK, 2006, s. 34. 
111 Tlačové orgány do veľkej miery nahrádzali niektoré funkcie politických strán, pretože často to bol jediný 

spôsob, akým tlmočiť svoje názory a mobilizovať potenciálnych sympatizantov v ich rodnom jazkyku. Pozri: 

JOHNSON, O. V. Newspapers and Nation-building, s. 168. 
112 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 37. 
113 Je možné sa stretnúť tiež s pomenovaniami ako martinské centrum, národniarske centrum alebo aj 

konzervatívne centrum. 
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presadenia sa a niektorí jednotlivci prepadali pocitom výlučnosti a nadradenosti.114 Na druhej 

strane ani uhorské politické ovzdušie nebolo k ich činnosti prajné a kandidatúry zástupcov 

SNS boli vo voľbách zakaždým neúspešné. Národniari sa rozhodli voči maďarizačnej politike 

a volebným machináciám demonštrovať svojským spôsobom – vyhlásením volebnej pasivity. 

Národniarska inteligencia tak zostávala v Martine ešte viac odtrhnutá od zvyšku slovenských 

reprezentantov i širokých vrstiev a to sa odrážalo aj na podobe ich tlačového orgánu.  

Národnie noviny (1870-1948) začali vychádzať v roku 1870, rok pred založením 

straníckej organizácie. Post zodpovedného redaktora striedavo zaujímali Ambro Pietor, 

Svetozár Hurban Vajanský či Jozef Škultéty.115 Dobrú úroveň dosahovali úvodníky 

a beletristické novinárske žánre (fejtóny, reportáže, kritiky). Priestor dostávala aj krátka próza 

predstaviteľov slovenského realizmu a tiež preklady ruských literátov.116 Izolovanosť 

martinského centra sa však odrazila na stránkach jeho tlačového orgánu. Redaktori sa 

orientovali viac na zahraničnú politiku v línii ruského cárizmu a ich čitateľská obec sa zúžila 

na predstaviteľov inteligencie. Tento nedostatok v národnom hnutí čiastočne vyvažoval 

časopis Národný hlásnik (1868-1914) s podtitulom Noviny pre slovenský ľud, ktorý medzi 

slovenskými ľudovými vrstvami popularizoval spoločensko-politické otázky a povzbudzoval 

národné povedomie a vzdelanosť.117 I v tomto periodiku sa striedavo ako redaktor a majiteľ 

angažoval opäť Ambro Pietor, no v radoch jeho redaktorov sa objavilo i meno Ivana Dérera, 

budúceho politika sociálnodemokratickej strany a najbližšieho kolegu Ivana Markoviča.118 

Druhým politickým hnutím na predvojnovej slovenskej straníckej scéne bol katolícko-

ľudový prúd. Jeho pôvodkyňa – uhorská Katolícka ľudová strana (Néppárt), založená 

v novembri 1894, sa spočiatku vo svojom programe zasadzovala za miernejšiu národnostnú 

politiku a stranícku tlač vydávala aj v slovenčine (časopis Kresťan). Získala si preto sympatie 

SNS, slovenského katolíckeho kléru i ďalších slovenských predstaviteľov inteligencie.119 Za 

jej program kandidovali vo voľbách aj slovenskí reprezentanti. V roku 1905 sa však strana 

stala súčasťou uhorskej vládnej koalície a priklonila sa k nastúpenej maďarizačnej politike. 

Slovenskí prívrženci sa od strany oficiálne odtrhli a v decembri 1905 vytvorili osobité 

katolícke krídlo v rámci SNS.120 Konfesionálna príslušnosť členov straníckeho krídla ale 

 
114 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Slovenské politické směry, s. 47. 
115 DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D. a VÁTRAL, J. Dejiny slovenského novinárstva, s. 195. 
116 RUTTKAY, F. Slovenský život a žurnalistika, s. 56. 
117 Tamže, s. 49. 
118 DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D. a VÁTRAL, J. Dejiny slovenského novinárstva, s. 195. 
119 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 89. Pozri tiež: HOLEC,R. Andrej Hlinka, s. 28. 
120 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 91-92. Táto udalosť sa niekedy interpretuje ako dátum vzniku samostatnej 

Slovenskej ľudovej strany, i keď v tej dobe nemala žiadnu pevnú organizáciu, sekretariáty ani finančné 
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nebola striktne ohraničená. Medzi jeho najprednejších predstaviteľov patrili katolícki kňazi 

Ferdinand Juriga a Andrej Hlinka, ale napríklad aj otec a strýko Ivana Markoviča, evanjelici 

Július a Rudolf Markovičovci.121 Podieľali sa na riadení SNS, spolupracovali s národniarmi 

pri vstupe do volieb, a politicky vystupovali dokonca aktívnejšie než samotné národniarske 

jadro.122 Medzi straníckymi partnermi postupne dochádzalo k ideologickej diferenciácií 

a k rozdielnemu názoru na organizáciu strany a katolícke krídlo sa rozhodlo od SNS 

definitívne odčleniť. V júli 1913 bola v Žiline ustanovená Slovenská ľudová strana ako 

samostatná politická strana na čele s predsedom Andrejom Hlinkom.123 

Tlačový orgán Katolícke noviny, ktoré boli pôvodne orgánom katolíckeho Spolku sv. 

Vojtecha, vychádzali od roku 1880 pod vedením Martina Kollára. V roku 1904 prešli do rúk 

Antona Bieleka, Ferdinanda Jurigu a Františka Jehličku a vďaka finančnej podpore 

amerických Slovákov sa z nich stal týždenník politicko-vzdelávacieho rázu. Keď sa v SNS 

vytvorilo katolícke krídlo, Katolícke noviny sa vyhlásili za oficiálny orgán slovenského 

katolícko-ľudového smeru. Kvôli zákazu od cirkevnej hierarchie si však museli zmeniť meno 

na Ľudové noviny – pokračovanie Katolíckych novín, neskôr vychádzali už len bez dodatku 

ako Ľudové noviny.124 Konfesionálna nevyhranenosť straníckeho krídla sa spočiatku 

preukázala aj v Ľudových novinách – na mieste zodpovedného redaktora sa ocitali aj 

nekatolícki redaktori ako napr. Pavol Blaho či Anton Štefánek. Čoskoro však v katolícko-

ľudovom hnutí získavali prevahu katolícki kňazi Juriga a Hlinka, ktorí vštepovali hnutiu 

radikálnejší rozmer a konfesionálnu nevraživosť. V roku 1910 bolo vydávanie Ľudových 

novín ukončené a nadviazali na ne v Bratislave vychádzajúce Slovenské ľudové noviny. 

Ideové vyhrocovanie vo vnútri hnutia sa odrazilo aj na stránkach novín. Nepriateľsky sa 

stavali voči všetkým „pokrokárskym“ tendenciám, voči sociálnym demokratom, agrárnikom a 

do popredia sa dostávali už len úzko konfesionálne chápané záujmy, protireformačný tón 

a v neposlednom rade antisemitizmus.125 

Ani národné hnutie, ani politický katolicizmus nepokrývali záujmy novej skupiny 

obyvateľstva – robotníckej triedy, ktorá kvôli zvyšujúcej sa industrializácii krajiny narastala 

nielen v rámci slovenského obyvateľstva. Priemyselné centrá monarchie s vysokou 

koncentráciou priemyselného robotníctva boli živnou pôdou pre idey socializmu, ktorý sa 

 
prostriedky. Pozri viac: LETZ, Róbert, MULÍK, Peter a BARTLOVÁ, Alena, eds. Slovenská ľudová strana 

v dejinách 1905-1945. Martin: Matica slovenská, 2006, s. 20-21. 
121 Pozri viac: DANIŠ, Vladimír. Podiel evanjelikov na vzniku Slovenskej ľudovej strany. In: LETZ, R., 

MULÍK, P. a BARTLOVÁ, A., eds. Slovenská ľudová strana, s. 109-125. 
122 LIPTÁK, Ľ. Slovensko v 20. storočí, s. 36. 
123 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 95. 
124 DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D. a VÁTRAL, J. Dejiny slovenského novinárstva, s. 196-197. 
125 LIPTÁK, Ľ. Slovensko v 20. storočí, s. 37. 
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stával vplyvným fenoménom i v Rakúsko-Uhorsku. Sociálnodemokratická strana Uhorska 

bola založená na zjazde uhorského robotníckeho hnutia 7. – 8. decembra 1890 v Budapešti.126 

Strana organizačne združovala robotníkov rôznych národností, vrátane slovenských, ktorí sa v 

Budapešti koncentrovali, a ktorí boli v aktívnom kontakte aj s vyspelejším českým 

robotníckym hnutím.  

V Budapešti začali vychádzať prvé slovenské socialistické mesačníky Zora a Nová 

doba, i keď Zora vydala len jedno číslo a Nová doba vychádzala nepravidelne dva roky 

(1897-1899).127 O niekoľko rokov sa ťažisko slovenského robotníckeho hnutia presunulo do 

Bratislavy, kde v roku 1904, vďaka podpore českých sociálnodemokratických predstaviteľov, 

začali ako mesačník vychádzať Slovenské robotnícke noviny. Zodpovedným redaktorom bol 

najznámejší predvojnový slovenský sociálny demokrat Emanuel Lehocký.128 V roku 1906 

vznikol aj druhý mesačník Napred, ktorý sa vo vychádzaní striedal so Slovenskými 

robotníckymi novinami po dvoch týždňoch.129 Do tohto obdobia spadá tiež pokus slovenských 

sociálnych demokratov stranícky sa osamostatniť. V júni 1905 založili v Bratislave vlastnú 

Slovenskú sociálnodemokratickú stranu, avšak už o necelý rok boli kvôli obštrukciám 

uhorského vedenia nútení opätovne sa včleniť do celouhorskej straníckej organizácie.130 

Slovenské robotnícke noviny spočiatku trpeli nízkou publicistickou úrovňou, keďže ich 

redaktori a spolupracovníci nemali dostatočné vzdelanie ani novinárske skúsenosti, pričom 

k tomuto faktu sa priznávala samotná redakcia. Okrem viac-menej pravidelných rubrík 

z oblasti robotníckeho hnutia a záležitostí redakcie sa najčastejšie venovali témam 

všeobecného volebného práva a slovenskej národnej rovnoprávnosti. Kritizovali 

konzervatívnu politiku SNS a jej volebnú pasivitu.131 Od mája 1909 boli Slovenské robotnícke 

noviny spolu s mesačníkom Napred nahradené týždenníkom s názvom Robotnícke noviny. 

Hlavným redaktorom zostal Lehocký, ktorému s redakčnou prácou pomáhal český publicista 

Edmund Borek.132 Popri socialistickom programe slovenskí sociálni demokrati naďalej 

propagovali aj národnostný program, ktorý ich čoraz častejšie dostával do sporov 

s celouhorským straníckym vedením. Podľa historika Ľubomíra Liptáka bol národný program 

 
126 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 82. 
127 DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D. a VÁTRAL, J. Dejiny slovenského novinárstva, s. 212. Pozri 

tiež: HRONSKÝ, Marián. Robotnícke hnutie na Slovensku do roku 1918. In: SIKORA, Stanislav a kol. Kapitoly 

z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. Bratislava: T.R.I. Médium, 1996, s. 30. Podľa dostupných informácii 

nezostali čísla týchto prvých robotníckych periodík dochované. 
128 K Lehockého činnosti v tomto období pozri viac: MAGDOLENOVÁ, Anna. Emanuel Lehocký- zakladateľ 

Slovenskej sociálnodemokratickej strany Uhorska. In: Kapitoly z dejín sociálnej demokracie, s. 70-82. 
129 RUTTKAY, F. Slovenský život a žurnalistika, s. 76. 
130 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 84-86. 
131 RUTTKAY, F. Dejiny slovenského novinárstva, s. 206. 
132 DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D. a VÁTRAL, J. Dejiny slovenského novinárstva, s. 214. 
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socialistov dokonca „nacionálnejší“ než ten, ktorým sa v tlači zaoberali martinskí národniari. 

Odrazilo sa to aj na miere čítanosti tlačovín – socialistické noviny a časopisy mali v roku 

1907 vyše 8000 čitateľov, pričom Národné noviny mali sotva 1000.133 

Z politických prúdov rezonujúcich v tomto období v slovenskej spoločnosti nemožno 

vynechať agrarizmus, ktorého počiatky sú v slovenských podmienkach asi najviac späté s 

osobou Milana Hodžu. Viac než polovica slovenského obyvateľstva v tomto období stále 

pracovala v poľnohospodárstve či lesníctve a boli početnou skupinou, ktorej chýbalo na 

politickej scéne zastúpenie. Tento potenciál chcel využiť Hodža a z roľníckej vrstvy 

spoločnosti sa snažil vytvoriť masovú podporu pre agrárne hnutie. Zároveň však, podobne 

ako v prípade sociálnej demokracie, do agrarizmu zakomponoval aj prvky národného 

programu.134  

V roku 1903 začal Hodža v Budapešti vydávať Slovenský týždenník ako orgán 

agrárneho prúdu zameraný predovšetkým na slovenského roľníckeho čitateľa. V časopise 

prevládali popularizačné a osvetové články písané ľahkým štýlom, ale tiež polemiky 

s martinskými národniarmi či kritika konzervativizmu SNS. Popri Hodžovi sa na vedení 

časopisu podieľali aj Anton Štefánek, František Votruba alebo Bohdan Pavlů. Slovenský 

týždenník postupne dosiahol rekordný náklad 14 000 exemplárov.135 V roku 1910 sa Hodžovi 

podarilo obnoviť aj vychádzanie už predtým krátko fungujúceho Slovenského denníka, čím 

mala byť odstránená absencia dennej tlače v slovenskom jazyku.136 Slovenské agrárne hnutie 

sa stranícky inštitucionalizovalo až po prvej svetovej vojne, v podmienkach novozaloženej 

republiky. Do jeho radov vstúpila väčšina slovenskej predvojnovej inteligencie, pôsobiacej 

pôvodne v okruhu hlasistov a prúdistov. 

 Práve hlasisti a prúdisti boli hnutiami, ktoré dopĺňali plejádu politických 

a ideologických smerov v predvojnovej slovenskej spoločnosti a bývajú definované ako 

liberálne a pokrokové hnutia. Pre obe skupiny bolo príznačné, že ich pôsobenie iniciovala 

mladá slovenská inteligencia, ktorá študovala predovšetkým na univerzitách v Prahe, vo 

Viedni a v Budapešti. Slovenskí študenti si osvojili kontakt s novým myšlienkovým svetom, 

so západnou filozofiou, s moderným náhľadom na to, ako možno pristupovať k skúmaniu 

a rozvíjaniu spoločnosti a národa a tieto nové prístupy chceli vniesť aj do slovenskej 

 
133 LIPTÁK, Ľ. Slovensko v 20. storočí, s. 35. Téme slovenskej sociálnej demokracie sa budem bližšie venovať 

v štvrtej kapitole práce. 
134 HANULA, Matej. Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR. Bratislava: 

Historický ústav SAV, 2011, s. 18. 
135 Dějiny československé žurnalistiky. II. díl. Slovenský periodický tisk do roku 1918. Praha: Novinář, 1984, s. 

140. 
136 DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D. a VÁTRAL, J. Dejiny slovenského novinárstva, s. 212. 
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spoločnosti. Hlasisti a prúdisti sa tak stali najväčšími kritikmi a oponentmi slovenských 

konzervatívnych i striktne konfesionálnych kruhov. 

 Pražskí slovenskí študenti, ktorí sa schádzali v rámci svojho študentského spolku 

Detvan (vznik 1882), spočiatku uznávali autoritu svojich martinských národniarskych elít. 

„Slovom, Detvanci boli oddaní stúpenci martinskej vodcovskej politiky a nikto z nás by si 

dotiaľ nebol trúfol čo len v narážkach vysloviť nespokojnosť s martinskou politikou,“ 

spomínal Vavro Šrobár, medik a vedúca osobnosť hlasistov.137 Až Masaryk, v tom čase 

univerzitný profesor, povzbudzoval slovenskú mládež nazerať na slovenskú spoločnosť inak 

než martinské centrum: „Masaryk bol asi prvý, ktorý ukázal na nesprávny rusofilský, lepšie 

rečeno cárofilský smer našej slovenskej politiky a žiadal nápravu.“138 A práve Masarykovi 

býva pripisovaný najväčší podiel na tom, že hlasistické hnutie začalo svoju činnosť. V roku 

1889 pozval Masaryk na stretnutie členov Detvana, medzi nimi aj Šrobára, a nabádal ich na 

založenie časopisu, ktorý by bol nezávislý od martinského národniarskeho centra. K tomu 

napokon došlo takmer o desaťročie neskôr.139 

 Mesačník Hlas, podľa ktorého sa hnutie hlasistov nazýva, začal vychádzať v roku 

1898 v Skalici, pod vedením Vavra Šrobára a Pavla Blahu. I keď nebolo zámerom hlasistov 

pretaviť svoju činnosť aj do podoby politickej strany, vytýčili niekoľko hlavných zásad 

hlasistického programu. Dávali dôraz na potrebu mravnej obrody i vzdelanostnej osvety 

spoločnosti, ktoré mali byť uplatňované na základe masarykovského konceptu drobnej práce. 

Venovali sa aj otázkam slovenskej hospodárskej a sociálnej situácie a podporu slovenským 

politickým i národným aktivitám chceli získavať „zdola“.140 Hlas bol s martinským národným 

hnutím, ktoré kritizoval pre politickú pasivitu a nekritický obdiv k Rusku, pochopiteľne 

v opozícii, no spočiatku si pritiahol rôznych sympatizantov a prispievateľov, okrem iného aj 

mladých klerikálov.141 Postupne sa však obsadenie hlasistického hnutia diferencovalo a ako 

problémové sa ukazovali byť Šrobárov antiklerikalizmus a neochota ustupovať zo svojich 

radikálnych postojov. Kvôli tomu dokonca došlo k zásadným rozporom medzi zakladateľmi 

Šrobárom a Blahom a posledné dva ročníky Hlasu vydával Šrobár už len sám 

v Ružomberku.142 Časopis zanikol po šiestich rokoch v roku 1904.  

 
137 ŠROBÁR, V. Z môjho života, s. 157-158. 
138 Tamže, s. 160. 
139 RUTTKAY, F. Dejiny slovenského novinárstva, s. 190. 
140 PEKNÍK, Miroslav. Dr. Vavro Šrobár a formovanie slovenskej politiky. In: PEKNÍK, Miroslav a kol. Dr. 

Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Bratislava: VEDA, 2012, s. 19. 
141 RUTTKAY, F. Dejiny slovenského novinárstva, s. 191. 
142 PEKNÍK, M. Dr. Vavro Šrobár a formovanie slovenskej politiky, s. 26-28. 
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K zaniknutému Hlasu sa programovo v mnohom približovalo prúdistické hnutie 

viažuce sa k časopisu Prúdy, ktorý začal vychádzať v roku 1909.143 Jedným zo spoločných 

znakov hlasistov i prúdistov bola ich orientácia na českú spoločnosť a podporovanie česko-

slovenskej spolupráce, tzv. česko-slovenskej vzájomnosti. Ako už bolo uvedené, hlasisti boli 

k svojej činnosti podnecovaný samotným Masarykom a na čele hnutia stál Šrobár, ktorý aj 

časť gymnaziálneho štúdia a tiež vysokoškolské štúdium absolvoval na českých školách. Do 

hnutia preniesol tézy Masarykovho myslenia a jeho koncept drobnej práce. Pavel Blaho zase 

v Skalici rozvíjal spoluprácu s moravskými roľníckymi organizáciami.144 A i keď sa 

hlasistická skupina pomerne rýchlo rozpadla, ich iniciovanie česko-slovenskej spolupráce 

zostalo v povedomí slovenskej spoločnosti prítomné. Prúdisti orientáciu na českú spoločnosť 

ešte viac prehĺbili. Nabádanie na nasledovanie kultúry a filozofie Západu pre prúdistov 

znamenalo najmä nasledovanie českého myšlienkového sveta, pretože ten vnímali ako 

západne pokrokový a zároveň priestorovo i jazykovo dosť blízky na to, aby mohol byť 

zrozumiteľný pre širšie vrstvy spoločnosti. Spôsoby presadzovania čechoslovakizmu 

prúdistami sa niesli predovšetkým, podobne ako u hlasistov, v duchu etnickej a kultúrnej 

solidarity. Zároveň však z radov hlasistov a prúdistov vzišla „prvá generácia politických 

čechoslovakistov“ a pre slovenských autonomistov predstavovali „prvú garnitúru tzv. 

„janičiarov“ a „zapredancov“.“145 

 

1.3 Prvé roky života Ivana Markoviča 

Ivan Markovič sa narodil 3. júna 1888 na Myjave. Jeho otec Július Markovič (1860-

1913) pochádzal z rodiny evanjelického farára a bol lekárom. Krátko po Ivanovom narodení 

presunul svoju rodinu a lekársku prax z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom. Ivanova 

matka Ľudmila rod. Boorová (1866-1914) rovnako pochádzala z rodiny evanjelického farára a 

ako osvetová pracovníčka sa angažovala v slovenskom ženskom hnutí a tiež v tzv. 

výšivkárskom hnutí.146 Július Markovič sa popri svojej lekárskej práci zapájal aj do verejno-

politického života a okrem toho patril k iniciátorom založenia peňažného ústavu – Ľudovej 

banky v Novom meste nad Váhom v roku 1896, ktorej bol následne dlhoročným správcom. 

V tom istom roku vznikol tiež spolok Českoslovanská jednota, na ktorého činnosti sa Július 

Markovič zúčastňoval. Manželstvo Markovičovcov však v roku 1898 skončilo rozvodom. 

 
143 Ivan Markovič patril k zakladateľom Prúdov a prúdistickému hnutiu sa podrobnejšie venujem v druhej 

kapitole. 
144 PEKNÍK, M. Cesty čechoslovakizmu, s. 524. 
145 ŠÚTOVEC, Milan. Semióza ako politikum alebo „pomlčková vojna“. Bratislava: Kalligram, 1999, s. 42. 
146 K činnosti Ľudmily Markovičovej, rod. Boorovej pozri: HOLLÝ, K. Z listov Ľudmily Markovičovej, s. 151-

171. 
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Vtedy desaťročný Ivan zostal v starostlivosti otca a mladšia sestra Elena zostala žiť 

s matkou.147 

 Július Markovič sa koncom roka 1900 oženil druhýkrát. Jeho manželkou sa stala 

Mária Gizela Mikesková (1877-1951) z Trenčína.148 Svetozár Hurban Vajanský v liste zo dňa 

14. 11. 1900 svojej žene napísal: „Julo (Július Markovič – pozn. D. B.) tedy letí parníkom do 

nového prístavu manželského: pozdravuj ho srdečne a želám mu všetko dobré.“149 Prečo 

Vajanský, nezlomná autorita vtedajšej slovenskej literárnej a národniarskej intelektuálnej 

scény, familiárne blahoželal Júliusovi Markovičovi k svadbe? Spájal ich totiž nepriamy 

príbuzenský zväzok vďaka manželstvu Rudolfa Markoviča, Júliusovho brata, s dcérou S. H. 

Vajanského, Vierou150. Rudolf Markovič (1868-1934) pôsobil ako advokát a verejný notár 

v Novom Meste nad Váhom. 

 Ivan v tom čase začínal svoje štúdiá na gymnáziu v Rimavskej Sobote s maďarským 

vyučovacím jazykom. Školský rok 1903/1904 však započal incidentom, následkom ktorého 

bol spolu s ďalšími piatimi žiakmi zo školy vyhodený. S touto skutočnosťou oboznámil svoju 

matku Ľudmilu, žijúcu v rumunskom meste Nadlak151, a v liste jej opísal bizarnosť celej 

situácie: niekoľko slovenských žiakov – medzi nimi aj Ivan Markovič – sa rozhodlo urobiť si 

výlet k Muránskemu hradu neďaleko Rimavskej Soboty. Do knihy návštevníkov hradu sa 

podpísali po slovensky, na steny hradu napísali slovenské pozdravy „Na zdar“ a „Sláva“ 

a v hostinci i po ceste si spievali slovenské ľudové piesne. Krátko na to boli vedením školy 

vypočúvaní a napokon zo školy vylúčení.152 Nepomohla ani intervencia otca, Júliusa 

Markoviča.153 Podľa opisu situácie v liste, ktorý Ivan poslal sestre Elene, ho následne po 

 
147 ĎURIŠKA, Zdenko. Markovičovci. [rukopis]. Ide o rukopis štúdie k pripravovanému zborníku venovanému 

osobnosti Ivana Markoviča, vydávanému Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied. Týmto chcem 

poďakovať pánovi Ďuriškovi za ochotné poskytnutie rukopisu a povolenie citovania z jeho textu. 
148 ĎURIŠKA, Z. Markovičovci. 
149 Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II. List S. H. Vajanského V. Hurbanovej zo dňa 14. 11. 

1900, List 150, s. 169-170 a 455. 
150 Viera Hurbanová študovala na konci 80. rokov 19. storočia v Prahe a bývala u Masarykovcov. T. G. Masaryk 

a S. H. Vajanský boli v tej dobe blízkymi priateľmi. Ideologický spor medzi Masarykom a Vajanským, ktorý 

preťal ich priateľské zväzky, vznikol začiatkom 90. rokov 19. storočia. Bližšie pozri: JAHELKA, Tomáš. 

Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918-1948. Trnava: 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 16-26. 
151 V Nadlaku žila a dodnes žije početná slovenská komunita. Žil tam aj Ľudmilin brat – Ľudovít Boor. Pozri: 

HOLLÝ, K. Z listov Ľudmily Markovičovej, s. 159. 
152 Štátny archív Bytča (ďalej len ŠA Bytča), f. Dr. Ivan Markovič, List I. Markoviča Ľ. Markovičovej, 

Prešporok 8. 10. 1903. Udalosti podobne opísal vo svojej publikácii aj historik Konštantín Čulen. Študenti boli 

podľa neho z gymnázia vyhodení, pretože „demonštratívne spievali nevlastenecké piesne, takže tam prítomná 

spoločnosť s pohoršením musela odísť, múry zámku popísali nevlasteneckými nadpismi a všade sa len po 

slovensky shovárali.“ Pozri viac: ČULEN, Konštantín. Slovenské študentské tragédie II. Bratislava: 

Nakladateľstvo Slovenskej Ligy, 1935, s. 127-142. 
153 Podľa Čulena cesta Júliusa Markoviča do Rimavskej Soboty celej veci len priťažila. Pozri: ČULEN, K. 

Slovenské študentské tragédie II., s. 142. 
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pokusoch nastúpiť na gymnázium v Trenčíne a na evanjelické lýceum v Bratislave prijali až 

na katolícke gymnázium v Bratislave, resp. vo vtedajšom Prešporku.154 Podľa informácie, 

ktorú uvádza Zdenko Ďuriška, Markovič napokon absolvoval posledné dva školské ročníky 

(1904/1905 – 1905/1906) na katolíckom gymnáziu v Trenčíne.155 

Markovičovo šesťročné gymnaziálne štúdium približne kopíruje obdobie vydávania 

časopisu Hlas. V týchto rokoch sa tiež Markovičov otec so strýkom, bratia Július a Rudolf 

Markovičovci, okrem spolupráce v Ľudovej banke a podieľaní sa na činnosti spolku 

Českoslovanská jednota, aktívne angažovali i politicky. V roku 1901 ukončila SNS svoju 

volebnú pasivitu a Rudolf Markovič kandidoval vo voľbách do uhorského snemu za 

novomestský okres. V predvolebnom súboji ho podporoval brat Július. Rudolf zvolený síce 

nebol, no za predvolebné aktivity, ktoré boli údajne úradmi nepovolené a namierené proti 

Maďarom, boli bratia Markovičovci súdení.156 Druhostupňový súd po odvolaní zrušil hroziaci 

verdikt odňatia slobody a Július tento proces opísal aj v brožúre s názvom Nitriansky 

politický trestný proces.157 V nasledujúcich voľbách v roku 1905 kandidoval aj samotný 

Július ako kandidát za vrbovský okres. Počas – dnešnými slovami povedané – predvolebnej 

kampane v jednotlivých obciach a mestách ho ako asistent sprevádzal budúci slovenský literát 

a politik Janko Jesenský.158 K tejto aktivite sa zrejme dostal vďaka tomu, že koncipientskú 

prax vykonával v kancelárii u Rudolfa Markoviča.159 Vtedy ešte nemohol tušiť, že budúce 

cesty ho počas prvej svetovej vojny spoja v československom odboji v ďalekom Rusku aj 

s Rudolfovým synovcom Ivanom Markovičom. 

 V roku 1906 sa pre Ivana Markoviča začalo obdobie vysokoškolského štúdia, keď 

v Budapešti nastúpil na právnickú fakultu. V roku 1910 absolvoval niekoľkomesačnú prax 

v advokátskej kancelárii Dr. Jána Petrikovicha v Kovačici (mesto v dnešnom Srbsku 

s početnou slovenskou komunitou). Ján Petrikovich sa stal Markovičovým švagrom, keďže za 

manželku si vzal jeho sestru Elenu. V Kovačici s nimi žila aj Markovičova matka Ľudmila. 

Doktorát z právnej vedy získal 24. marca 1911 a v tom istom roku nastúpil aj na študijný 

 
154 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Markovičovej, Prešporok 15. 10. 1903. 
155 ĎURIŠKA, Z. Markovičovci. 
156 HAJKO, Jozef. Odsúdení na dohodu. Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov. Bratislava: Slovart, 2011, s. 

220. 
157 MARKOVIČ, Július. Nitriansky politický trestný proces. Politická úvaha. Martin: Kníhtlačiarsky 

účastinársky spolok, 1903. Dielo je dostupné aj v zdigitalizovanej podobe [online] [cit. 9. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/snk-

amlt3z?content=CAIR_DIV_BOOK_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do3okwv&page=5. 
158 Listy Janka Jesenkého I, 1890-1918. List J. Jesenského O. Kraftovej zo dňa 20. 1. 1905, List 87, s. 94-97. 
159 Nemožno však povedať, že by mal k svojmu nadriadenému Rudolfovi Markovičovi a jeho manželke Viere 

práve pozitívny vzťah. V liste priateľke Oľge Kraftovej píše: „Toho (Rudolfa Markoviča – pozn. D. B.)  som 

mal, a menovite jeho ženičky, po krk, keď si na nich pomyslím, zrovna cítim, fyzicky cítim odpor, hnusenie sa.“ 

In: Listy Janka Jesenkého I, 1890-1918. List J. Jesenského O. Kraftovej zo dňa 6. 7. 1905, List 104, s. 131. 
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pobyt na univerzite v nemeckom Lipsku. Z Lipska jeho cesty smerovali rovno na prezenčnú 

vojenskú službu, ktorú ako ročný dobrovoľník odslúžil pri pešom pluku v rakúskom meste 

Graz. Po vojenčine absolvoval ešte dve ďalšie právnické stáže – jednu v advokátskej 

kancelárii svojho strýka Rudolfa Markoviča v Novom Meste nad Váhom a druhú u advokáta 

Miloša Krnu v Novom Sade.160 

Popri študijných aktivitách bol Markovič činný aj na poli žurnalistiky. Od roku 1909 

bol členom najužšieho redakčného výboru, ktorý v Budapešti začal vydávať časopis Prúdy. 

Budapešť však Markovičovi priniesla aj niečo viac, než študijné pokroky a skúsenosti 

s vydávaním časopisu. V uhorskej metropole sa zoznámil so svojou budúcou manželkou 

Martou, rod. Hermannovou, ktorá bola vnučkou Samuela Štefanoviča – ojedinelého 

slovenského mysliteľa, „antiromantika“ štúrovskej romantickej generácie, iniciátora založenia 

kritického žurnalizmu.161 Svadbu mali v marci 1913 v Budapešti a na konci toho istého roka 

sa im narodila prvá dcéra Jela. V tom čase už žili v Novom Meste nad Váhom, kde sa 

Markovič vrátil k advokátskej práci u svojho strýka. 

Radosť z rodičovstva bola poznačená smrťou Markovičovho otca Júliusa, ktorého 

trápili viaceré zdravotné problémy a zomrel len krátko pred narodením svojej vnučky, 19. 

decembra 1913. Bolo potrebné vyriešiť situáciu s postom riaditeľa Ľudovej banky v Novom 

Meste, ktorý po smrti Júliusa zostal prázdny. Ako kandidát prichádzal do úvahy Ivan. Pre 

jeho zvolenie bolo potrebné získať väčšinovú podporu akcionárov banky, medzi ktorých patril 

aj S. H. Vajanský. Nastala tak zaujímavá situácia, keď Vajanský mal vyjadriť svoj postoj 

k zakladateľovi a redaktorovi Prúdov, ktoré okrem iného kritizovali slovenské národniarske 

hnutie, ktorého stelesnením bol práve Vajanský. O podporu za Markovičovo zvolenie 

riaditeľom sa u svojho svokra Vajanského prihováral aj Rudolf Markovič: „Môjho synovca 

dr. Ivana Markoviča z jeho mladistvého účinkovania poznáš a je úplná nádej, že ako 

v každom ohľade vážny a punktovný človek verne a svedomite zastúpi zástoj hlavného 

direktora.“162 Ivan Markovič sa napokon riaditeľom Ľudovej banky stal, i keď to nebola jeho 

vytúžená funkcia: „Do bankárenia sa pomaly vžívam. No nie som stvorený pre túto dráhu tak, 

ako bol nebohý otec.“163 Krátko na to stratil Markovič aj svoju matku, ktorá zomrela 24. mája 

1914 v Kovačici. V pozícii riaditeľa banky nezotrval dlho. Vypukla prvá svetová vojna 

 
160 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, Životopis Ivana Markoviča datovaný 29. apríla 1926. 
161 PICHLER, T. Etnos a polis, s. 78-91. 
162 Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II. List R. Markoviča S. H. Vajanskému zo dňa 21. 1. 1914, 

List 351, s. 334-335 a 555. 
163 Literárny archív – Slovenská národná knižnica (ďalej len LA-SNK), List I. Markoviča M. Ruppeldtovi, Nové 

Mesto nad Váhom 15. 3. 1914, sign. 18 A 114. 
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a Markovič musel narukovať. Predtým však stihol rozbehnúť aj svoju dráhu novinára 

a redaktora v časopise Prúdy, ktorej sa venuje nasledujúca kapitola. 
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2 Ivan Markovič – redaktor mesačníka Prúdy 

 

2.1 Časopis Prúdy – nástupca hlasistického hnutia? 

Prúdy – revue mladého Slovenska164 bol časopis založený v roku 1909 slovenskými 

študentmi rozličných oborov, začínajúcimi novinármi a literátmi za účelom vytvorenia 

spoločnej diskusnej platformy pre slovenskú mládež. Stránky periodika mali slúžiť ako 

„miesto stretávania sa“ mladej slovenskej generácie, roztrúsenej na štúdiách po celej rakúsko-

uhorskej monarchii. Pri zrode nového slovenského časopisu stál Ivan Markovič – v tom čase 

21-ročný študent práva v Budapešti. Súčasťou redakcie bol počas prvých piatich ročníkov 

časopisu 1909-1914/1919165, pričom v troch z nich figuroval ako hlavný redaktor. Keď sa 

vydávanie časopisu po skončení prvej svetovej vojny obnovilo (1922 – 1938), Markovič už 

nebol jeho súčasťou. V nasledujúcej kapitole sa preto budem zaoberať práve prvými ročníkmi 

Prúdov, ktoré tvoria v kompletnej kolekcii časopisu pomerne koherentný celok, a na podobu 

ktorých mal Markovič rozhodujúci vplyv. 

V staršej „marxistickej“ historiografii sa môžeme stretnúť s tým, že termín „prúdisti“, 

teda pomenovanie pre redakciu, podporovateľov a prispievateľov časopisu Prúdy, splýva pod 

spoločným termínom „hlasisti“. Z pozície kritiky „buržoáznych“ a „čechoslovakistických“ 

ideových smerov spadali Hlas i Prúdy takpovediac do jedného vreca a v tomto zmysle sa 

medzi nimi častokrát nerozlišovalo. Napríklad filozof Ján Bodnár v štúdii o hlasistickej 

generácii v dejinách slovenskej filozofie vôbec nerozlišoval medzi časopismi Hlas a Prúdy 

a citoval z oboch zároveň bez poukázania na akýkoľvek rozdiel. O časopise Prúdy sa 

samostatne zmienil len na jednom mieste, aj to v poznámke pod čiarou slovami, že za 

priamych stúpencov hlasistov možno pokladať „skupinu mladých liberálov, ktorí roku 1909 

začali vydávať časopis Prúdy.“166 Vôbec prvá relevantná (a dodnes často citovaná) štúdia, 

venujúca sa osobitne časopisu Prúdy, pochádza od Mariána Hronského z polovice 70. 

rokov.167 

Vedecký výskum z osemdesiatych rokov minulého storočia si už osvojil rozlišovanie 

medzi Hlasom a Prúdmi. Rozbor ich ideového zamerania a publikovaný výber z ich článkov 

 
164 V ďalšom texte budem používať len skrátený názov Prúdy. 
165 Pri časovom údaji uvádzam 1914/1919, pretože vydávanie piateho ročníka bolo prerušené prvou svetovou 

vojnou a posledné dvojčíslo ročníka bolo vydané až po vojne v roku 1919. O týchto okolnostiach píšem 

podrobnejšie v texte nižšie. 
166 BODNÁR, Ján. Ideové základy hlasizmu. In: VÁROSSOVÁ, Elena, ed. Prehľad dejín slovenskej filozofie. 

Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, s. 301-334. 
167 HRONSKÝ, M. K politickému profilu, s. 509-531. 
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priniesla publikácia Rudolfa Chmela.168 Historik žurnalistiky Fraňo Ruttkay vo svojich 

dielach tiež rozlišoval medzi oboma časopismi, no o redaktoroch Prúdov písal ako o 

„mladých hlasistoch“.169 Filozof Vladimír Bakoš používal kolektívny výraz hlasisticko-

prúdistická skupina a charakterizoval ju ako „neurčitý smer sociálno-politického 

a ideologického pohybu, ktorý nebol jednoznačne ohraničený a jeho predstavitelia 

jednoznačne zgrupovaní.“170 Pripisoval im však spoločné charakteristiky ako inklináciu k 

pozitivisticko-realistickému trendu a orientáciu na masarykovskú filozofiu, ktorú sa snažili 

presadzovať v slovenskom kultúrnom živote.171 

Samozrejme, veľmi podobné ideové zameranie Hlasu a Prúdov je poznateľné a nebolo 

len vecou „politickej objednávky“ po istom type výkladu dejín. Aj v ponovembrovom období 

sa stretáme s interpretáciami, že prúdisti boli „liberálno-pokroková skupina“ ovplyvnená 

hlasistami172, že časopis Prúdy sa stal „plnohodnotným nástupcom Hlasu“173, alebo, že 

časopis Hlas síce nemal dlhé trvanie, „jeho štafetu však prevzal časopis Prúdy“174 a zaužívalo 

sa hovoriť o tzv. hlasisticko-prúdistickej generácii. Historik Milan Zemko síce poukázal aj na 

to, že akýsi medzistupeň medzi Hlasom a Prúdmi predstavoval časopis Slovenský obzor, 

vydávaný Antonom Štefánkom, no všetky tri spojil do jednotnej „hlasisticko-prúdisticko-

agrárnickej proveniencie.“175 Historik Roman Holec ako jediný zo súčasných bádateľov 

nevnímal prúdistov automaticky ako pokračovateľov Hlasu a ja sa stotožňujem s jeho 

náhľadom. Podľa Holeca prúdisti „tvorili generáciu, ktorá síce nadväzovala na hlasistov, ale 

posúvala ich myšlienky inam a ďalej. Aj preto sa od hlasistov, ešte stále činných v politike 

a vo verejnom priestore, viac-menej dištancovali.“176 

Od ukončenia vydávania Hlasu po prvé číslo Prúdov ubehla päťročná prestávka. 

Redakciu tvorili nové osobnosti, mali nové miesto vydávania, novú generáciu čitateľov, 

i nový impulz k rozhodnutiu časopis založiť. Určite možno súhlasiť s poukazovaním na 

vzájomnú previazanosť hlasistov a prúdistov v zmysle akéhosi ideovo spriazneného celku. 

Zároveň si však myslím, že vnímanie Prúdov ako prirodzeného pokračovateľa hlasistického 

hnutia by nemalo byť zjednodušene prijímané bez dôkladnejšieho pohľadu, ktorý podľa 

 
168 CHMEL, Rudolf, ed. Hlasy v prúdoch času. Čítanie z Hlasu, Slovenského obzoru, Sborníka slovenskej 

mládeže a Prúdov 1848-1914. Bratislava: Tatran, 1983, s. 203-229. 
169 RUTTKAY, F. Slovenský život a žurnalistika, s. 71. 
170 BAKOŠ,V. Filozofické myslenie na Slovensku, s. 114. 
171 Tamže, s. 116. 
172 PELČÁKOVÁ, D. Česko-slovenská anketa, s. 505. 
173 BAKOŠ, Vladimír. Prúdy ideovej moderny (K 100. výročiu revue Prúdy). Filozofia. 2009, roč. 64, č. 10, s. 

913. 
174 PICHLER, T. Etnos a polis, s. 93. 
175 ZEMKO, M. Prúdisti v čase, ktorý trhol oponou, s. 269 a 280. 
176 HOLEC, R. Svetozár Hurban Vajanský vo svetle generačnej metódy, s. 127. 
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môjho názoru v doterajšom bádaní absentuje. Predchádzajúce výskumy sa časopisom Prúdy 

zaoberali z historického, literárneho alebo filozofického hľadiska – skúmali najmä historické 

okolnosti vzniku časopisu a jeho miesto v spoločensko-politických dejinách Slovenska, 

posudzovali význam časopisu prístupom literárnej histórie a literárnej kritiky, alebo 

podrobovali obsah časopisu filozofickým a ideovým analýzam. Ja sa k týmto hodnoteniam 

pokúsim prispieť novým, doposiaľ nereflektovaným bádateľským rozmerom, ktorý mi 

poskytlo práve skúmanie osobnosti a činnosti Ivana Markoviča v časopise Prúdy. 

V nasledujúcom texte sa zameriam na interné záležitosti redakcie časopisu Prúdy. 

Budem pozorovať, ako sa vyvíjala vnútorná diskusia redaktorov-zakladateľov a aké boli ich 

predstavy o ideovom zameraní časopisu. Pokladali sa oni sami za nástupcov zaniknutého 

Hlasu? Pozornosť upriamim aj na osobné vzťahy medzi redaktormi a na to, do akej miery 

mali vnútorné pomery v redakcii vplyv na obsah i kvalitu časopisu v jeho jednotlivých 

ročníkoch. Budem tiež skúmať, ako a či vôbec sa v redaktorskej činnosti Markoviča 

prejavovala jeho inklinácia k  čechoslovakizmu v predvojnovom období. V závere sa pokúsim 

reinterpretovať všeobecne prijímanú premisu o prúdistoch ako nástupníkoch hlasistov.  

 

2.2 Založenie „bezcharakterného“ časopisu 

Od založenia Matice slovenskej v roku 1863 sa každoročne začiatkom augusta – na 

výročie jej vzniku – stalo tradíciou (s výnimkou rokov 1873, 1875-1878 a 1914-1918) 

usporadúvať v Turčianskom sv. Martine tzv. augustové slávnosti. V časoch, keď bola činnosť 

Matice slovenskej zastavená, zobral organizáciu tejto akcie pod záštitu ženský spolok Živena, 

neskôr v spolupráci s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou.177 Augustové slávnosti sa pre 

národne orientovanú slovenskú verejnosť stali významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou. 

Boli vzácnou príležitosťou na stretnutie slovenských národnopolitických kruhov, či dokonca 

predstavovali akýsi „partnerský trh“, v rámci ktorého sa v kruhoch slovenského meštianstva 

a inteligencie rozhodovalo o potenciálnych budúcich manželských zväzkoch.178 

Martinské slávnosti využívala na stretnutia aj slovenská študujúca mládež. 

Organizovala tu tzv. porady mládeže, na ktorých sa schádzali zástupcovia mládeže 

z viacerých študentských mestských centier (Budapešť, Viedeň, Praha, Prešporok a iné). 

 
177 KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Augustové slávnosti a ich význam v živote slovenskej spoločnosti za Uhorska 

a po vzniku prvej ČSR. Človek a spoločnosť [online]. 2004, roč. 7, č. 3, s. 29-30 [cit. 28. 10. 2020]. Dostupné z: 

http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=YA9DYMM9CYKUWNMD48YDP6ZT. 
178 Zuzana Kusá dospela k tomuto konštatovaniu na základe sociologického výskumu uskutočneného 

prostredníctvom rozhovorov s potomkami slovenskej predprevratovej inteligencie. Výber správneho životného 

partnera bol podľa výpovedí respondentov vecou „národnej sebazáchovy“. Pozri: KUSÁ, Zuzana. Prvá republika 

v autobiografických rozprávaniach členov rodín predprevratovej slovenskej inteligencie. Sociologický časopis. 

1993, roč. 29, č. 1, s. 47. 



46 
 

V roku 1908 sa porady mládeže symbolicky niesli v duchu 10. výročia založenia (vtedy už 

zaniknutého) časopisu Hlas. Zaznelo niekoľko prejavov od zúčastnených študentov. 

Z iniciatívy Ivana Markoviča bol prijatý návrh, aby sa referáty, ktoré odzneli na poradách, 

pokúsili vydať knižne vo forme zborníka. Zámer sa podarilo uskutočniť a o rok neskôr na 

ďalších poradách mládeže v auguste 1909 bol tzv. Zborník slovenskej mládeže179 dostupný na 

predaj. Obsahoval prednesené referáty, ale aj pôvodné literárne práce a mal vo 

verejnosti pozitívny ohlas. Úspech so Zborníkom posmelil mladých slovenských 

predstaviteľov k rozhodnutiu začať vydávať nový časopis pre mládež. 

Hneď po poradách mládeže v auguste 1909 informoval študent práva Ján Halla180 

o prijatom rozhodnutí vydávať časopis novinára a literárneho kritika Františka Votrubu181, 

v tej dobe pôsobiaceho v Budapešti, ktorý sa redakčne podieľal aj na príprave spomínaného 

Zborníka mládeže. V liste mu Halla opísal náladu a priebeh schôdze, na ktorej bol prijatý 

návrh vydávať mesačník „pre informáciu, diskusiu, referáty, recenzie, kritiky a štud. 

rozhľady. Pripúšťa sa aj beletria. Časopis bude bezcharakterný.“182 V nasledujúcich dňoch 

Votruba obdržal ešte ďalšie dva listy podobného znenia. „Študentský časopis 

,bezcharakterný´ rozhodnuto vydávať,“ oboznámil Votrubu Markovič, používajúc pre časopis 

rovnaký prívlastok ako Halla.183 Taktiež Bohdan Pavlů184 zasvätil Votrubu do podrobností 

plánovaného časopisu a naznačil, že rátajú s jeho podporou: „Nič pre širokú verejnosť, len 

pred dákych 200-300 mládencov. Redaktori: Markovič (-hlavný), Vlado Roy185, ja. 

Predpokladá sa, (...) že budeš hodne spolučinným.“186 Samotný Votruba na túto udalosť 

neskôr spomínal slovami: „Úspech ,Sborníka´ (Zborník slovenskej mládeže – pozn. D. B.) – 

i finančný – dal nám potom guráž vydávať ,Vestník mládeže´ (Prúdy – pozn. D. B.).“187 

 
179 Sborník slovenskej mládeže. Budapešť – Praha: Otokar Janáček, 1909. 
180 Ján Halla (1885-1955) – slovenský básnik a právnik, prispievateľ do časopisu Prúdy, v medzivojnovom 

období politik agrárneho hnutia. 
181 František Votruba (1880-1953) – český básnik, literárny kritik a novinár, vďaka svojej literárnej a novinárskej 

činnosti mal blízko k slovenskému prostrediu a podporoval česko-slovenskú vzájomnosť. Po vzniku ČSR bol 

členom slovenského klubu poslancov. 
182 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 97, J. Halla F. Votrubovi, 

Martin 7. 8. 1909, s. 175. 
183 Tamže, List č. 99, I. Markovič F. Votrubovi, Nové Mesto 9. 8. 1909, s. 183. 
184 Bohdan Pavlů (1883-1938) – český novinár, venoval sa predovšetkým slovenskej problematike, účastník 

československého odboja v Rusku, v medzivojnovom období pôsobil ako diplomat a vyslanec. 
185 Vladimír Roy (1885-1936) – evanjelický farár, básnik, vnuk slovenského národného dejateľa Jozefa 

Miloslava Hurbana. 
186 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 100, B. Pavlů F. Votrubovi, 

Praha 12. 8. 1909, s. 185. 
187 VOTRUBA, František. Rozpomienky. In: MRÁZ, Andrej, ed. Votrubov sborník. Bratislava: Slovenské 

vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954, s. 135. 
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Informácie o pripravovaných časopiseckých úmysloch putovali aj do Bratislavy – 

Markovič o nich napísal svojmu rovesníkovi Pavlovi Neckárovi188, v tom čase študentovi 

evanjelickej teológie, ktorý reprezentoval „prešporskú“ časť slovenskej mládeže, no 

martinského stretnutia sa nezúčastnil: „Konštatovalo sa, že styky mládeže sú niaké, že málo 

vieme o sebe, málo vedia o nás, že keď i chceme niečo o sebe povedať, nemáme k tomuto 

zodpovedajúceho miesta (...).“ Časopis mládeže by mal „uverejňovať duševné plody práce 

mládeže a oboznamovať mládež s udalosťami, smerami, názorami, v živote slovenskej a širšej 

mládeže, v národnom hospodárstve a politike, na poli literárnom, umeleckom a vedeckom.“189 

Ideové zameranie časopisu teda malo byť podľa citovanej korešpondencie 

„bezcharakterné“. Čo si pod tým pojmom predstaviť? Túto otázku pravdepodobne kládli 

zakladajúcim redaktorom aj tí, ktorí boli o úmysloch vydávania nového periodika 

informovaní a dožadovali sa bližšieho vysvetlenia. Pavlů v ďalšom liste Votrubovi (zrejme na 

jeho výzvu) konkrétnejšie opísal zámer časopisu: „Program by bol taký: článočky krátke, ale 

vecné i politické (tam by sme museli trocha šibať) i popularizujúce, kadejaká filozofia, časom 

od teológa i od voľného mysliteľa a vôbec, čo tak pre mladého človeka treba. (...) Hlavne ale 

zoznamovať s poriadnymi knihami, aby sa viacej čítalo. Lebo to je alfa i omega.“190 Taktiež 

Markovič podal bližšie informácie o ideovom ukotvení časopisu Neckárovi do Bratislavy: 

„Časopis, ako som to už minule písal, má byť obrazom duševného života slovenskej mládeže; 

práve preto, poneváč v slov. mládeži sú rôzne smery, časopis vypovedaný smer mať nemôže; 

každý člen mládeže bude mať rovné právo myšlienky, názoru a slova, keď len týmto dá taký 

seriózny výraz, že on potrebnej literárnej úrovni zodpovedá.“191 Ambíciou zakladateľov 

Prúdov bolo dať v časopise priestor rozmanitému myšlienkovému spektru, o ktorom 

predpokladali, že ho slovenská mládež obsahuje. „Bezcharakternosť“ teda v ponímaní 

najužšieho redakčného tímu znamenala nevyhranenosť či neutrálnosť názorového charakteru 

periodika. 

V úvodníku prvého čísla Prúdov192, ktoré vyšlo v novembri 1909, redakcia vyslovila 

svoje známe programové heslo: „od mládeže, o mládeži, pre mládež!“193, čím podčiarkla svoj 

zamýšľaný apel na mladú generáciu a slovenské študentstvo z rôznych miest, ktoré chcela 

 
188 Pavel Neckár (1888-1975) – evanjelický farár, signatár Martinskej deklarácie, účastník protifašistického 

odboja, po komunistickom prevrate mu bola zakázaná verejná a kazateľská činnosť. 
189 LA-SNK, List I. Markoviča P. Neckárovi, Pešť 24. 9. 1909, sign. A 970. 
190 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 101, B. Pavlů F. Votrubovi, 

Praha 14. 8. 1909, s. 186. 
191 LA-SNK, List I. Markoviča P. Neckárovi, Pešť 14. 10. 1909, sign. A 970. 
192 Ján Halla v spomienkach uviedol, že časopisu dal meno „Prúdy“ básnik Ivan Krasko. Pozri: HALLA, Ján. Zo 

životných etáp Františka Votrubu. In: Votrubov sborník, s. 176. 
193 Úvodom. Prúdy. 1909, roč. 1, č. 1, s. 2. 
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spojiť na základe časopisu. Redakcia prízvukovala, že to bude časopis všetkej mládeže, teda 

že časopis bude „voľnou tribunou, na ktorej má právo každý skúsiť svoje sily.“194 

Zakladatelia tak oficiálne vyslovili svoju ambíciu otvoreného prístupu ku všetkým názorovým 

smerom potenciálnych prispievateľov. Ak sa však do úvodníka začítame pozornejšie, 

objavíme zároveň vyjadrenia, ktoré jasne naznačujú isté hodnotové ukotvenie redakcie. 

Jednak to bol apel na odpútanie sa od konzervatívnych a klerikálnych postojov, ktoré boli pre 

prúdistov stelesnené v predstaviteľoch martinského politického centra a ich časopiseckom 

orgáne Národnie noviny: „Mladé Slovensko, musí jasnejšie precítiť svoje národné povinnosti, 

musí striasť so seba úzkoprsý, konservatívny názor, ktorý sa javí v takom obmedzovaní snáh 

mládeže. (...) Z orgánov (časopisov – pozn. D. B.) starých pozerá na nás nedostatok nových 

ideí a zodratosť starých.“195 A zároveň sa s touto požiadavkou prirodzene spájala väčšia 

orientácia na západoeurópske myslenie v protiklade s rusofilskými tendenciami starej 

generácie a podpora rozvíjania česko-slovenských vzťahov, keďže, ako trefne poukázal Tibor 

Pichler, „prúdistický Západ bol v Čechách.“196 Ambíciou časopisu preto bolo „vychovávať, 

ukazovať nové cesty, nové smery, soznamovať s novými myšlienkami, ísť do borby proti 

myšlienkovej lieni u nás, sbližovať s ostatným svetom, zvlášte so životom českým a slovanským 

vôbec, ale nebáť sa ani pohľadu do života západu.“197 Takže Prúdy síce hlásali ochotu 

uverejniť názor z akéhokoľvek ideového spektra, no zároveň vyjadrením hodnotových 

preferencií redakcie od počiatku istým spôsobom narušili predsavzatie „bezcharakternosti“ a 

mohli odradiť práve potenciálnych prispievateľov z redakciou kritizovaného hodnotového 

tábora. 

 

2.3 Prúdy a česko-slovenská spolupráca 

Česko-slovenská vzájomnosť bola pre prúdistov nielen programovou či obsahovou 

tézou, ale zároveň vecou úsilia o skutočnú spoluprácu. Českí predstavitelia do časopisu nielen 

prispievali198, ale prúdistickí redaktori videli vo svojich skúsenejších českých kolegoch 

nasledovaniahodný vzor a zároveň v českom študentstve príležitosť na rozšírenie čitateľského 

publika. Jadro redakcie zároveň tvorili so slovenským prostredím asimilovaní českí novinári 

 
194 Tamže, s. 3. 
195 Tamže, s. 1-2. 
196 PICHLER, T. Etnos a polis, s. 97. 
197 Úvodom. Prúdy. 1909, roč. 1, č. 1, s. 2-3. 
198 Za všetkých českých prispievateľov a spolupracovníkov spomeniem aspoň niekoľkých: spisovatelia František 

Táborský, Antonín Sova a Zdeněk Broman (vlastným menom František Rut Tichý), lingvista Antonín Frinta, 

slavista a bohemista František Trávníček, lekár Ivan Hálek alebo tiež sociálny demokrat František Soukup. 
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Pavlů a Votruba.199 Na potrebu úzkeho kontaktu s českými vzdelancami hneď v začiatkoch 

vydávania poukazoval Markovič v liste Neckárovi: „Čo sa úrovne časopisu týka, nesmieme 

zabúdať, že ho my neudržíme, ale širšia intelligencia, najmä česká (podčiarknuté v originály – 

pozn. D. B.).“200 Podobne Pavlů v korešpondencii s Votrubom z februára 1911 konštatoval, 

že by bolo dobré Prúdy rozšíriť aj medzi českou mládežou: „Ešte treba Prúdy uviesť k 

českému študentstvu, aby v Čechách vyrastala generácia, ktorá sa cíti so Slovenskom 

zajedno.“201 Prúdisti nadviazali kontakty so študentmi z Moravy, ktorí v lete 1911 prijali 

Prúdy za svoj časopisecký orgán. Redakcia uvítala toto rozšírenie s veľkým nadšením 

a nádejou na skvalitnenie obsahu časopisu, pričom použila výraz o dvoch vetvách jedného 

česko-slovenského kmeňa.202 Počiatkom tretieho ročníka sa tak na stránkach Prúdov čoraz 

častejšie objavovali texty a články aj od česky píšucich prispievateľov. 

Prepojenie českej a slovenskej inteligencie bolo v tej dobe pre Markoviča asi najviac 

zosobnené v postave Františka Votrubu, s ktorým sa dobre poznali z Budapešti, kde Markovič 

študoval právo a kde o osem rokov starší Votruba pôsobil ako novinár. Votruba 

s Markovičom sa dokonca už v roku 1908 ocitli v spoločnej redakcii, ktorá plánovala vydávať 

satirický humoristický časopis Zmok, no z jeho vydávania napokon zišlo.203 Bolo by síce 

možné polemizovať nad tým, ktoré označenie etnickej príslušnosti by Votrubu vystihovalo 

najviac (je možné naraziť na prívlastok český, slovenský i československý), každopádne však 

Votruba bol český rodák a na začiatku 20. storočia odišiel z južných Čiech na Slovensko. 

V Ružomberku spolupracoval so slovenským nakladateľom Karolom Salvom, podieľal sa na 

vydávaní slovenského ženského časopisu Dennica, neskôr v Budapešti na vydávaní 

Slovenského týždenníka. Ako literárny kritik mal blízky vzťah so slovenským spisovateľom 

Jozefom Gregorom Tajovským či s básnikom Ivanom Kraskom204 a za manželku si vzal 

slovenskú publicistku Štefanu, rod. Burjanovú205. 

 
199 Martin Kučera poukázal, ako české slovakofilstvo z 19. storočia u niektorých predstaviteľov prerástlo ešte 

pred vojnou v slovenskú asimiláciu. Pozri: KUČERA, Martin. Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, 

genezi a smyslu avantgard. Praha: Academia, 2011, s. 410-411. 
200 LA-SNK, List I. Markoviča P. Neckárovi, Pešť 8. 12. 1909, sign. A 970. 
201 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 139, B. Pavlů F. Votrubovi, 

Berlín 9. 2. 1911, s. 263. 
202 K hodonínskym dňom. Prúdy. 1911, roč. 2, č. 10, s. 361-362. 
203 HALUZICKÝ, Bohumil. Z bludiska priateľovho života. In: Votrubov sborník, s. 221. Podľa uvedeného 

zdroja vyšlo prvé číslo časopisu Zmok a až potom bolo jeho vydávanie zastavené. Výtlačok tohto čísla sa 

pravdepodobne nezachoval. 
204 Porovnaj korešpondenciu medzi týmito literátmi: ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia 

Františka Votrubu. 
205 Štefana Votrubová, rod. Burjanová (1890-1968) – slovenská publicistka a spisovateľka, aktívna v slovenskom 

ženskom hnutí. 
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Už vyššie som poukázala na to, že práve Votruba bol jedným z prvých, ktorého 

o rozhodnutí vydávať Prúdy upovedomili hneď traja účastníci mládežníckej schôdze, medzi 

nimi aj dvaja kľúčoví redaktori Pavlů a Markovič. Z ďalšej Markovičovej korešpondencie 

adresovanej Votrubovi vyplýva, že Markovič v ňom mal silnú redaktorskú oporu. Ako hlavný 

redaktor Prúdov sa na Votrubu obracal s otázkami týkajúcimi sa redakčnej práce, prosil ho 

o pomoc s korektúrou konkrétnych článkov a zdôveroval sa mu s problémami, ktoré 

sprevádzali vydávanie periodika. Nič sa na tom nezmenilo ani po tom, čo Votruba po prvom 

ročníku Prúdov odišiel z Budapešti do Prahy. Pavlů síce konštatoval, že „pre Prúdy bude to 

trochu nepríjemné“206, no Markovič napriek vzdialenosti pokračoval v čulej komunikácii so 

svojim kolegom. 

 

2.4 Prvý ročník 1909–1910 a problém „voľnej tribúny“ 

Prúdy začali vychádzať v novembri 1909 v Budapešti, v ktorej sídlila redakcia 

časopisu. Tlačené ale boli u kníhtlačiara, aktívneho člena slovenskej mládeže Jána Páričku207 

v Ružomberku na 24 stranách. Redakčný výbor sa skladal z Ivana Markoviča, Bohdana Pavlů 

a Vladimíra Roya. Okrem hlavných článkov, štúdií či literárnych textov časopis obsahoval 

pravidelné rubriky: Obzor literárny, Obzor mládeže, Obzor sociálny a hospodársky a Kronika. 

Cieľom Prúdov, ako sa píše v úvodníku prvého čísla, bolo „rozvíriť, rozprúdiť stojaté vody 

slovenského národného života a v prvom rade života mládeže.“208 O to sa snažil hneď 

v druhom čísle uverejnený, pre veľkú časť slovenskej inteligencie zaiste provokačný, článok 

„Štúrovský ideál mládeže“ z pera Bohdana Pavlů, ktorý kriticky pristupoval k štúrovským 

ideám o všeslovanstve a vôbec spochybňoval dôležitosť Štúrovho myšlienkového odkazu pre 

vtedajšie potreby slovenskej mládeže: „klaniame sa pred ideálmi, ktorých nik sa nedrží, ale 

ktorých prestíž stojí vo verejnej mienke tak vysoko, že neslobodno na ne čiahnuť.“209 

Polemické reakcie na nové časopisecké dielo na seba nenechali dlho čakať. Už 

v treťom čísle uverejnila redakcia výňatok z článku evanjelického časopisu Stráž na Sione, 

ktorý síce celkom pozitívne privítal vydávanie Prúdov, no vystríhal ich, aby nezišli z cesty 

náboženstva a mravnosti tak, ako to vraj urobil básnik Ivan Krasko v jednej Prúdmi 

 
206 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 137, B. Pavlů F. Votrubovi, 

Berlín 11. 12. 1910, s. 253. 
207 Ján Párička (1882-1914) – kníhtlačiar, vydavateľ a redaktor, pokračovateľ známej tlačiarne Karola Salvu 

v Ružomberku. Párička kúpil Salvovu tlačiareň v septembri 1909 a Prúdy patrili k viacerým časopisom, ktoré 

vydával. Viac k tomu pozri: MOLDA, Rastislav. Ján Párička. Od nádejného novinára k úspešnému vydavateľovi 

a tlačiarovi. In: GOLIAN, Ján, MOLDA, Rastislav a kol. Neobyčajné príbehy novinárov. Ružomberok: Society 

for Human Studies, 2020, s. 176-197. 
208 Úvodom. Prúdy. 1909, roč. 1, č. 1, s. 4. 
209 Štúrovský ideál mládeže. Prúdy. 1909, roč. 1, č. 2, s. 28. 
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publikovanej básni. Redakcia sa vo svojej reakcii Kraska zastala a odkázala evanjelickému 

časopisu, že podľa nich sa náboženstvo a mravnosť nemerajú len podľa katechizmu, a že 

pravý náboženský cit nemajú len duchovní.210 V rubrike Kronika taktiež reagovali na kritický 

ohlas, ktorý si vyslúžili od hlavného predstaviteľa martinského konzervatívneho centra S. H. 

Vajanského v Národných novinách: „Výpady ,N. N.´ (Národnie noviny – pozn. D. B.) 

potvrdily len znovu známu pravdu, že srdečného, úprimného slova a záujmu o mládež od nich 

čakať nemožno.“211 

Zdá sa, že zaumienený scenár sa prúdistom podarilo naplniť, keď „rozvírili stojaté 

vody“ nielen v konzervatívnom a klerikálnom slovenskom tábore, ale „rozprúdili“ kritickú 

reakciu aj zo strany im ideovo blízkej. V treťom čísle Prúdy uverejnili článok od 

zakladajúceho hlasistu Vavra Šrobára pod názvom „O mládeži pre mládež“, v ktorom 

reagoval na tento nový publicistický počin na slovenskej scéne: „Mám pred sebou dvoje čísiel 

,Prúdov´ a musím soznať dľa pravdy, že sa mi málo páčia.“212 Šrobárovi sa zdalo, že Prúdy 

sú „bez barvy“, že chcú vyhovieť konzervativizmu i pokroku, čo pokladal za nepotrebné 

a škodlivé pre mládež: „Vychovávať dakoho konservatívno-pokrokovým smerom – 

nemožno.“213 Prúdistom a mládeži všeobecne vyčítal prílišnú opatrnosť vo vyjadrovaní 

svojho názoru a zároveň nepripravenosť na úlohu, ktorú si predsavzali. Šrobárovi sa zdalo 

spájanie konzervatívneho a pokrokového smeru nezmieriteľné a prúdistom odporúčal sa pre 

niektorý z nich rozhodnúť: „Ale obojím smerom na raz ísť nemožno a neslobodno. Väčšie 

nešťastie by nemohlo stihnúť národ, ako obojetný mladý podrost.“214 

Z následnej korešpondencie vyplýva, že redaktor Pavlů sprvu pokladal Šrobárovu 

kritiku za taktický krok. Neskôr však zistil, že kritika bola mienená vážne a s údivom 

Šrobárovi písal: „vraj Ty myslíš tie výtky celkom seriózne. Jednali sme o nich potom hodne 

dlho, ale nenašli sme na sebe tej viny. Z Tvojho článku sme sa tiež nedovedeli, čím svoje výtky 

odôvodňuješ. Bol by som ti povďačný, keby si mi aspoň dodatočne napísal, v čom menovite 

vidíš chybu. Ja nepovažujem za nešťastie, že sme to zkúsili napred s voľnou tribunou.“215 

Fungovanie časopisu ako „voľnej tribúny“ bolo zrejme nejasné aj „prešporskej“ skupine 

mládeže, zastúpenej Pavlom Neckárom, ktorému Pavlů v korešpondencii odpovedal: 

„Myslím, že celé nedorozumenie je práve v tom, že vzájomne si nerozumieme, čo chceme. Ja 

som bol hlavne preto za ,voľnú tribúnu´ Prúdov, poneváč som čakal, že snáď aspoň týmto 

 
210 Prúdy. 1910, roč. 1, č. 3, s. 65-66. 
211 Tamže, s. 69. 
212 O mládeži pre mládež. Prúdy. 1910, roč. 1, č. 3, s. 49. 
213 Tamže. 
214 Tamže. 
215 LA-SNK, List B. Pavlů V. Šrobárovi, Praha 7. 4. 1910, sign. 173E9. 
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spôsobom sa konečne vyjasní, čo jednotlivé ,prúdy´ v mládeži chcú.216 K prerokovaniu tejto 

záležitosti sa v apríli 1910 zišli zakladajúci členovia mládežníckeho časopisu, ktorí však 

námietky voči Prúdom vyhodnotili ako neodôvodnené a konštatovali, že redakcia sa pridŕža 

stanoveného programu.217 

Otvorené a pokrokové nastavenie časopisu mohlo byť možnosťou na prezentáciu aj 

pre pomerne mladé slovenské ženské hnutie. Ženský spolok s názvom Živena síce vznikol už 

v roku 1869 v Martine, ale prvý slovenský ženský časopis Dennica – Ženský list pre poučenie 

a zábavu začal vychádzať len v roku 1898, teda v rovnakom čase ako Hlas. Predstaviteľky 

ženského hnutia však, paradoxne, inklinovali skôr ku konzervatívnym pozíciám martinského 

centra (teda k tým, ktoré sa na úlohu ženy v rodine a v spoločnosti pozerali tradičným 

spôsobom). Výnimku predstavovala matka Ivana Markoviča – Ľudmila, ktorá sa síce 

angažovala v ženskom hnutí, ale s postojmi hlasistov a prúdistov sa stotožňovala viac.218 

Názory (vtedy už) rozvedenej Markovičovej na postavenie ženy v spoločnosti 

a v manželskom zväzku boli pre Dennicu a jej vedúcu redaktorku Teréziu Vansovú príliš 

liberálne a odmietla ich v časopise uverejňovať. Markovičová teda celkom prirodzene tiahla 

k opozícii voči konzervatívnemu martinskému centru.219 

Formulácia „voľnej tribúny“ sa stala problematickejšou témou, než zakladajúca 

redakcia očakávala a táto téma bola opäť prerokovávaná aj na martinských poradách mládeže 

v auguste 1910. Na tomto mieste sa pri spomínaných poradách mládeže, ako ich nazývali 

samotní účastníci, na okamih zastavím. Ako som uviedla vyššie, konali sa v rámci 

augustových slávností v Martine a boli v podstate jedinou príležitosťou v roku na stretnutie čo 

najväčšieho počtu zástupcov slovenských študentov. Zo správ uverejňovaných na stránkach 

Prúdov vyplýva, že po založení časopisu sa každý rok na poradách mládeže nanovo volila 

redakcia Prúdov a rokovalo sa o organizácii a obsahovom zameraní časopisu. Je 

pravdepodobné, že porady mládeže fungovali ako akýsi rozhodovací orgán s hlasovacím 

právom, ktorý rozhodoval o záležitostiach časopisu mládeže. Nepodarilo sa mi však zistiť 

podrobnejšie informácie o tom, aké mal tento orgán usporiadanie, kto bol jeho členom, resp. 

kto mal hlasovacie právo, v akých otázkach a pod. O tejto funkcii martinských porád píše 

v štúdii aj Marián Hronský, no tiež bez bližšieho vysvetlenia a bez uvedenia zdroja.220 Avšak 

najpravdepodobnejšie je, že tento rozhodovací orgán fungoval ako akási redakčná rada, do 

 
216 LA-SNK, List B. Pavlů P. Neckárovi, Praha 11. 4. 1910, sign. A 1181. 
217 Obzor mládeže. Prúdy. 1910, roč. 1, č. 6, s. 150. 
218 HOLLÝ, K. Ženská emancipácia, s. 64. 
219 HOLLÝ, K. Z listov Ľudmily Markovičovej, s. 159-160. 
220 HRONSKÝ, M. K politickému profilu, s. 510. 
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ktorej študentské skupiny z rôznych miest vysielali svojich zástupcov a tí mohli na základe 

delegovaného hlasovacieho práva raz ročne rozhodovať o redakčných záležitostiach Prúdov. 

Každopádne, táto otázka inštitucionálneho fungovania časopisu zostáva zatiaľ otvorená. 

Vrátim sa ale späť na porady mládeže v auguste 1910, ktoré sa organizovali po prvom 

roku vydávania časopisu. Rozvinula sa na nich diskusia o tom, či majú Prúdy zostať „voľnou 

tribúnou“ alebo sa majú orientovať na jeden ideový smer. Hlavný redaktor Markovič síce 

konštatoval, že prispievatelia do časopisu inklinujú „až na malé výnimky ku smeru 

pokrokovému, a tak z voľnej tribúny vyvinuly sa ,Prúdy´ v časopis rázu pokrokového“221, no 

napokon bolo odsúhlasené na proklamovanej otvorenosti časopisu nič nezmeniť. Toto 

rozhodnutie zachovania „voľnej tribúny“ bolo navyše posilnené aj súhlasným názorom 

Milana Hodžu, bývalého hlasistu a vtedajšieho poslanca uhorského snemu, ktorý sa na 

poradách zúčastnil ako hosť. 

 

2.5 Druhý ročník 1910–1911 a kritika „pokrokovosti“ Prúdov 

 V druhom roku vychádzania časopisu zostali v redakčnom výbore Ivan Markovič 

a Bohdan Pavlů, pribudli Martin Rázus222 a Ján Medvecký223. Rozsah časopisu sa 

zdvojnásobil a obsah sa rozrástol o novú rubriku – Obzor slovanský, ktorý v prvom čísle 

priniesol informácie o aktivitách českého študentstva, českých kultúrnych spolkov a o stave 

česko-slovenskej vzájomnosti. Druhé číslo Prúdov prinieslo najzásadnejší (a najodvážnejší) 

článok celého ročníka „Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku“ od Bohdana Pavlů, 

ktorý pôvodne zaznel vo forme prednášky na poradách mládeže. Autor si kládol za cieľ 

objasniť tieto dva fenomény a postavil ich do priameho protikladu: „Pokrokovosť 

a konzervativizmus stoja vedľa seba a proti sebe ako živá a mŕtva voda: pokrokovosť oživuje, 

tvorí, konzervativizmus zachováva a udržuje.“224 Pokrok je podľa neho závislý na kritickom 

myslení a realizme a vôbec prvýkrát otvorene označil za nositeľov pokroku hlasistov. 

Stelesneným protipólom pokrokovosti, „posledným silným výhonkom Štúrovskej 

romantiky“225, bol pre autora S. H. Vajanský a celkom explicitne kritizoval jeho „samovládu“ 

v slovenskom literárnom a politickom živote. V neposlednom rade sa dotkol pálčivej otázky 

 
221 Prúdy. 1910, roč. 1, č. 9-10, s. 251. 
222 Martin Rázus (1888-1937) – slovenský literát, publicista, evanjelický farár, v medzivojnovom období 

predstaviteľ Slovenskej národnej strany a popredný zástanca slovenského autonomistického hnutia. 
223 Ján Medvecký (1882-1956) – slovenský publicista, advokát, verejný notár. 
224 Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku. Prúdy. 1910, roč. 2, č. 2, s. 50 
225 Tamže, s. 58. 
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úlohy cirkvi vo verejnom živote, keď vyzdvihol potrebu jej oddelenia od štátu: „Riešiť 

problémy moderného štátu a spoločnosti nie je možno na základe evanjelia.“226 

 Práve náboženská stránka „pokroku“ sa ukázala byť najcitlivejšou v radoch samotnej 

mládeže. Prvý ohlas na článok Pavlů uverejnili Prúdy hneď v nasledujúcom čísle. Išlo 

o článok „Či pokrokové hnutie na Slovensku musí byť proticirkevné?“ od evanjelického 

kňaza a rovesníka Pavlů – Samuela Zocha227. Zoch vyjadril znepokojenie nad tým, že 

pokrokové hnutie sa chce na Slovensku rozvíjať bez prispenia cirkvi a vyhlásil, že v takom 

prípade nemôže Prúdy podporovať.228 V podobnom vyčítavom duchu sa v ďalšom dvojčísle 

niesol aj článok „Poznámky na ,Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku´“ od 

vtedajšieho študenta evanjelickej teológie Samuela Štefana Osuského229 (pod článok sa 

podpísal pseudonymom S. Ostriežsky), ktorý tiež upozorňoval na to, že náboženstvo nemôže 

byť z pokroku vylúčené.230 Na druhej strane si však pripomienkovaný článok vyslúžil aj 

podpornú reakciu a to od Vavra Šrobára v článku „K hádke o pokrok“. Šrobár, ktorý 

v začiatkoch vyčítal prúdistom „bezbarevnosť“, sa ich tentokrát zastal a povzbudzoval vo 

vytrvaní v doterajšej práci: „Neustúpte s nastúpenej cesty ani o piaď v pravo, ani zpäť 

a nezastavujte sa ani na okamih.“231 

Určité rozpaky z ďalšieho fungovania redakcie nastali, keď Markovič po promócii za 

doktora práv232 odišiel na študijný pobyt do Lipska. Prácu hlavného redaktora mal po dobu 

jeho neprítomnosti prevziať Ján Medvecký. Na konci aprílového čísla 1911 je už uvedené 

Medveckého meno ako zodpovedného za redakciu. Markovič sa však neprestal aspoň 

čiastočne podieľať na chode redakcie. Do májovo-júnového dvojčísla prispel krátkou správou 

v článku „Z Lipska“.233 Zdôveril sa ale Votrubovi s obavou, že pre Medveckého nebude 

jednoduché zastať jeho doterajšie povinnosti v redakcii, obzvlášť bez podpory, ktorú mal 

Markovič práve v osobe Votrubu: „No, o jednom si sa mohol presvedčiť, že Kroniku a Obzor 

mládeže budem môcť obstojne zapĺňať i z cudziny. (...) A i budem musieť robiť túto prácu, 

kým Medvecký naučí sa čítať časopisy a dostane cit pre to, o čom a ako treba písať. A jemu to 

pôjde pomalšie ako mne; nebude mať učiteľa – Teba.“234  

 
226 Tamže, s. 64. 
227 Samuel Zoch (1882-1928) – slovenský evanjelický farár, po vzniku ČSR prvý bratislavský župan, poslanec 

NZ za agrárnikov. 
228 Či pokrokové hnutie na Slovensku musí byť proticirkevné?. Prúdy. 1910, roč. 2, č. 3, s. 107-112. 
229 Samuel Štefan Ostriežsky (1888-1975) – slovenský evanjelický farár, filozof, vysokoškolský pedagóg. 
230 Poznámky na ,Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku´. Prúdy. 1911, roč. 2, č. 4-5, s. 177-185. 
231 K hádke o pokrok. Prúdy. 1911, roč. 2, č. 6, s. 217. 
232 Promovaný bol 24. marca 1911. 
233 Z Lipska. Prúdy. 1911, roč. 2, č. 8-9, s. 349-350. 
234 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 145, I. Markovič F. 

Votrubovi, Lipsko 30. 6. 1911, s. 275-276. 
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Väčšie starosti ale Markovičovi robili blížiace sa porady mládeže v Martine, na 

ktorých sa malo opäť schvaľovať personálne zloženie redakcie. Markovič sa tentokrát kvôli 

pobytu v zahraničí nemohol porád zúčastniť, rovnako ani Pavlů a Markovič sa obával, že bez 

ich prítomnosti bude Pavlů redakčného miesta zbavený. Mal totiž informácie od svojho otca 

Júliusa Markoviča, že stará generácia slovenskej inteligencie by uvítala jeho odchod 

z redakcie a časopis by v takom prípade „vzala na milosť“ a prejavila mu viac podpory. 

Predpokladám, že Pavlů si pozíciu „nepohodlnej osoby“ vyslúžil práve kvôli svojim kriticky 

vyhraneným postojom voči Štúrovmu odkazu a konzervatívcom. Podporou si nemohol byť 

celkom istý ani u bratislavskej mládeže, zo strany ktorej sa tiež ozývali výhrady k fungovaniu 

redakcie. Markovič mal pochybnosti o tom, či by sa bez jeho prítomnosti ostatní 

predstavitelia mládeže Pavlů zastali: „A pre mňa je toto existenčnou otázkou; s pádom Paľa 

(pseudonym Bohdana Pavlů – pozn. D. B.) padli by sme i my všetci, ktorí vlastne sme Prúdy 

spravili.“235 Preto sa v ďalšej korešpondencii s Votrubom radil o možnej stratégii, pričom 

podčiarkol nutnosť prítomnosti Jána Hallu na poradách: „Nech je tam aspoň jeden rozumný 

človek.“236 

Riešenie pre upokojenie situácie videl Markovič v tom, aby sa okruh prispievateľov do 

časopisu rozšíril a zahrnul aj staršie ročníky mimo študujúcu mládež. „Prúdy treba považovať 

za časopis nie mládeže, ale generácie, kde má každý miesta, kto s dobrými úmyslami miesta 

chce mať. Teda treba rozšíriť pole spolupracovníkov, pritiahnuť hlasistov, obzorášov (podľa 

časopisu Slovenský obzor – pozn. D. B.).“, písal v liste Votrubovi.237 Odporúčal teda ustúpiť 

z pôvodného zámeru Prúdov byť iba časopisom mládeže a v podobnom duchu poslal aj 

pozdravný list z Lipska do Martina, kde bol prečítaný na poradách mládeže. Navrhoval 

v ňom, aby Prúdy síce boli časopisom „mladého Slovenska“, no mladého v zmysle 

„duševného pokroku a nie vzhľadom na vek spolupracovníkov.“238 V ďalšom referáte od 

Miloša Vanča bol vyjadrený súlad so zásadami hlasistov. Neprebral ich ale nekriticky a 

definoval niekoľko nenaplnených programových cieľov hlasistov, ktoré zároveň vnímal ako 

návod na zlepšenie a prehĺbenie práce pre nich mladších.239 Napokon, napriek Markovičovým 

obavám, Pavlů zostal členom redakčného výboru aj v treťom ročníku Prúdov. Spolu s ním 

mali redakciu pre ďalší ročník tvoriť opäť Ján Medvecký a Martin Rázus. 

 

 
235 Tamže, s. 276. 
236 Tamže, List č. 147, I. Markovič F. Votrubovi, Lipsko 16. 7. 1911, s. 281. 
237 Tamže, s. 282. 
238 Porady mládeže. Prúdy. 1911, roč. 2, č. 10, s. 398-399. 
239 Slovenská mládež – Hlasisti. Prúdy. 1911, roč. 2, č. 10, s. 373-379. 
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2.5 Tretí a štvrtý ročník v znamení krízy 

 Tretí ročník Prúdov 1911-1912 priniesol ďalšiu novú rubriku Obzor časopisov, ktorej 

cieľom bolo podávať prehľad slovenského, ale aj českého a zahraničného časopisectva 

a vyjadrovať postoj redakcie k zásadným článkom v týchto periodikách. Okrem tejto novinky 

však možno badať skôr pokles úrovne časopisu. S výnimkou Šrobárovho článku „O 

československej vzájemnosti“ v prvom čísle, v ktorom podnecuje mladých k práci na 

kultúrnom pozdvihnutí jednoduchého ľudu240, popri literárnych statiach chýbajú dobré 

žurnalistické texty. Nenachádzame tu pôvodné autorské články, ktoré by pojednávali 

o spoločensko-politických pomeroch, vyjadrovali kritiku alebo prispievali k napĺňaniu 

programových predsavzatí prúdistov tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. 

Markovičove obavy sa ukázali ako opodstatnené a redakcia počas jeho neprítomnosti 

nefungovala dobre. 

Zo študijného pobytu v Lipsku Markovič nastúpil rovno na vojenskú službu, ktorú si 

plnil v Grazi, okrem iného aj spoločne s Rudolfom Viestom241. Začiatkom roka 1912 sa 

Markovič Votrubovi sťažoval na neútešné kasárenské prostredie, ktoré ho deprimovalo a 

nedovoľovalo mu venovať sa písaniu či štúdiu: „Tu bývam s Rudom Viestom, je on vlastne 

mojou jedinou spoločnosťou (...). Pri vojsku patrím medzi horších, telesne som slabý 

a nešikovný, pre vojenské vedy nemám záujem a porozumenia.“242 Napokon vo vedení 

Prúdov došlo v marci 1912 k zmene a Medveckého v redaktorskom kresle vystriedal Miloš 

Vančo243. O personálnych záležitostiach redigovania časopisu sa opäť rokovalo aj na 

martinských poradách. Vančo žiadal vyriešenie tejto otázky do doby, kým sa Markovič vráti z 

vojenčiny, pretože on sám vo vedení redakcie zostať nechcel. Redigovania sa teda dočasne 

ujal dvorný tlačiar Prúdov Ján Párička. Krízu, ktorá postihla tretí ročník, Párička pripisoval 

dovtedajšiemu riadeniu periodika, ako to vyjadril aj v liste Votrubovi: „Nástupca Markovičov 

bol nešťastne volený, lebo nemá ani zmyslu pre redigovanie a ani vytrvalosti.“244 

 
240 O československej vzájemnosti. Prúdy. 1911, roč. 3, č. 1, s. 11-19. 
241 Rudolf Viest (1890-1945) – počas prvej svetovej vojny účastník československého odboja v Rusku, 

v medzivojnovom období armádny dôstojník, prvý slovenský generál v československej armáde. Za druhej 

svetovej vojny veliteľ československej armády bojujúcej v Slovenskom národnom povstaní. Po potlačení 

povstania bol spolu s generálom Jánom Golianom zavraždený nacistickými jednotkami. 
242 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 154, I. Markovič F. 

Votrubovi, Graz 8. 2. 1912, s. 290. V súvislosti s týmto citátom je paradoxné, že práve Markovič, ktorý vyjadril 

nezáujem a neporozumenie pre „vojenské vedy“, sa už o niekoľko rokov stal jedným z organizátorom 

československých légií v Rusku a po vzniku ČSR na krátko aj ministrom obrany. 
243 Miloš Vančo (1884-1971) – slovenský redaktor, právnik, v medzivojnovom období člen Slovenskej národnej 

strany, politicky aktívny aj počas Slovenského štátu. I keď sa neskôr podieľal na slovenskom protifašistickom 

odboji, po vojne bol odsúdený na štyri roky väzenia.  
244 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 174, J. Párička F. 

Votrubovi, Ružomberok 20. 11. 1912, s. 328. 
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 Provizórna situácia v redakčnom vedení trvala do Markovičovho príchodu. V 

novembri 1912 sa už pripravoval na návrat do redakcie a dúfal i v pokračujúcu spoluprácu 

s Votrubom: „Ďakujem Ti, že ostávaš ideovým vodcom, že podávaš spôsoby, úlohy, ktoré 

treba mať pred očima. Tvoje listy mi budú vodítkom; budem sa usilovať, aby som vyplnil čím 

viac z úloh, ktoré mi tam ukladáš. (...) Ktosi povedal o mne, že nie som tvorivý iniciatívny 

talent, ale exekutívny. Viem. A preto rád som, keď mám človeka, ktorý mi dáva idey, 

iniciatívy. Prosím Ťa, buď mi a buď nám takýmto i naďalej.“245 S výnimkou prvého čísla 

pôsobil Markovič v priebehu štvrtého ročníka (1912-1913) opäť na pozícii hlavného redaktora 

a snažil sa do redakcie prinavrátiť zohratú spoluprácu trojice Markovič – Pavlů – Votruba: 

„Je nám tu treba (pri náboženskej otázke) obratného spôsobu písania Paľovho, pri 

československej otázke známostí Votrubových. Nuž dajte sa do toho. Nenechajte ma samého, 

ja – to viete – produkovať, články písať neviem, najviac trochu glosovať a usporadovať.“246 

V tejto súvislosti Rudolf Chmel nepresne zdôraznil kľúčovú úlohu len dvoch redaktorov – 

Votruba a Pavlů – v prvých piatich ročníkoch Prúdov, pričom úplne opomenul postavu 

Markoviča.247 

Štvrtý ročník Prúdov priniesol zmenu v tom, že jednotlivé rubriky mali svojich 

vlastných redaktorov zodpovedných za ich obsahové vyskladanie a už hotové rubriky mali 

posielať na kontrolu hlavnému redaktorovi. Takýto princíp vedenia rubrík bol odsúhlasený na 

martinských poradách. Za Obzor literárny a umelecký zodpovedal Juraj Slávik248, za Obzor 

mládeže Karol Hušek249, za Obzor školský a kultúrny Andrej Devečka250 a Obzor sociálny 

a hospodársky mal na starosti Jozef Hanzalík251. Na konci druhého čísla z decembra 1912 

bolo poznamenané, že redakciu už oficiálne prevzal späť Markovič. Oboznámil o tom aj 

svojho stáleho kolegu: „Franta môj, pokračujeme, kde sme prestali. Oznamujem Ti, že 

kompetentné fórum pre nadávky týkajúce sa Prúdov, som zase ja. Tedy ako vidíš, humoru 

a smelosti ešte nám.“252 V tomto čísle bolo zároveň upozornené na to, že František Votruba 

 
245 Tamže, List č. 173, I. Markovič F. Votrubovi, Nové Mesto 17. 11. 1912, s. 323. 
246 Tamže, List č. 191, I. Markovič F. Votrubovi a B. Pavlů, Nový Sad 3. 5. 1913, s. 359. 
247 CHMEL, R., ed. Hlasy v prúdoch času, s. 221. 
248 Juraj Slávik (1890-1969) – slovenský politik, signatár Martinskej deklarácie, československý diplomat, 

aktívny v Benešovom krídle československého odboja počas druhej svetovej vojny, po februári 1948 zotrval 

v americkom exile. 
249 Karol Hušek (1891-1972) – slovenský politik a novinár, zakladateľ Zväzu slovenských novinárov, za 

Slovenského štátu väznený vo väznici v Ilave, po vojne poslanec za Demokratickú stranu. 
250 Andrej Devečka (1884-1967) – slovenský evanjelický kňaz, člen Klubu slovenských poslancov, 

stredoškolský učiteľ, po druhej svetovej vojne člen Slovenskej národnej rady. 
251 Jozef Hanzalík (1886-?) – slovenský publicista, bankový úradník, člen delegácie odovzdávajúcej Martinskú 

deklaráciu v Prahe, po roku 1920 odporca čechoslovakizmu a člen HSĽS. 
252 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List č. 175, I. Markovič F. 

Votrubovi, Nové Mesto 5. 12. 1912, s. 331. 
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ostáva hlavným spolupracovníkom Prúdov, ako aj bol od ich vzniku, a že jeho meno nebolo 

medzi spolupracovníkmi tretieho ročníka uvedené len nedopatrením. Votruba totiž do tretieho 

ročníka prispel článkom „Ku slovenskej otázke agrárnej“, ktorý publikoval pod 

pseudonymom Digamma253, avšak v súhrnnom zozname prispievateľov sa jeho meno 

neocitlo. 

Vydávanie štvrtého ročníka bolo poznačené vyšetrovaním „podozrivej“ činnosti 

slovenskej stredoškolskej mládeže, pričom prenasledovanie uhorskou vládnou mocou sa 

dotklo aj redakcie Prúdov. Išlo o to, že žiaci niekoľkých stredných škôl na strednom 

Slovensku boli aktívni v študentskej spolkovej činnosti a vydávali si vlastný litografický 

časopis s názvom Púčky, ktorý vychádzal v roku 1912 v Kežmarku a jeho redaktorom bol 

študent Matej Jančo.254  Žiaci boli obvinení z panslavizmu a buričstva a niekoľkí z nich boli 

vyhodení zo škôl. Od vyšetrovacích orgánov padlo podozrenie na Prúdy, ktoré vraj mali 

stredoškolákov v tejto „podvratnej“ činnosti podporovať resp. mali byť jej iniciátorom. 

Perzekvovanie sa teda dotklo aj samotnej redakcie a tiež Markovičových príbuzných. 

Z nariadenia ministerstva vnútra bol prehľadaný byt Miloša Vanču, tiež súkromný byt 

Markovičovho otca Júliusa a kancelária jeho strýka, právnika Rudolfa Markoviča.255 

Vyšetrovanie síce neprinieslo závery o „vlastizradnej“ činnosti, no negatívne ovplyvnilo aj 

ďalšie udalosti. V auguste 1913 nebolo mládeži umožnené usporiadať svoje pravidelné 

porady v Martine. Informovali o tom v poslednom čísle ročníka a ako náhradné miesto 

plánovaného stretnutia zvolili Luhačovice. Redakcia vyjadrila svoje sklamanie z toho, že na 

domácej pôde im porady neboli povolené, akoby chceli „zapredať korunu svätoštefanskú“, 

a že o bežných kultúrnych a literárnych otázkach museli rokovať „za hranicami“.256 

V Luhačoviciach zaznela správa o redakčných záležitostiach od Markoviča. Vyzdvihol najmä 

odhodlanie Prúdov venovať pozornosť česko-slovenskej otázke, pretože len v nej videl cestu 

ku kultúrnemu pozdvihnutiu Slovenska oproti maďarizačným snahám.257 

Štvrtý ročník bol posledným, ktorý vyšiel v kompletnej kolekcii. Vydávanie 

nasledujúceho ročníka bolo v závere prerušené prvou svetovou vojnou a posledné dvojčíslo 

vyšlo až v roku 1919. Práve tento ročník venoval Markovičom zdôrazňovanej česko-

slovenskej otázke najviac záujmu. 

 

 
253 Ku slovenskej otázke agrárnej. Prúdy. 1912, roč. 3, č. 6, s. 205-210. 
254 RUTTKAY, F. Slovenský život a žurnalistika, s. 65-66. 
255 Vyšetrovanie proti „Prúdom“. Prúdy. 1913, roč. 4, č. 5-6, s. 253. 
256 Po našich poradách. Prúdy. 1913, roč. 4, č. 10, s. 393. 
257 Luhačovské porady slovenskej mládeže. Prúdy. 1913, roč. 4, č. 10, s. 396. 
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2.6 Piaty ročník 1913–1914 (1919) a anketa o česko-slovenskej vzájomnosti 

Hlavným redaktorom piateho ročníka už viac nebol Markovič a stal sa ním Karol 

Hušek, Markovič a Pavlů však zostali členmi redakčného výboru. Zachoval sa systém 

rozdeleného redigovania jednotlivých rubrík – Obzor literárny a umelecký viedli spolu Juraj 

Slávik a František Votruba, Obzor školský zostal pod vedením Andreja Devečku a Obzor 

sociálny a hospodársky prevzal Michal Růžek258. Redaktor Pavlů započal piaty ročník 

úvodným článkom „Na prahu piateho roku“. Spomínal v ňom na zaniknuté časopisy Hlas 

a Slovenský obzor, ktoré boli nútené skončiť s vydávaním kvôli hmotnej núdzi, nedostatočnej 

podpore či presile názorovej opozície. Konštatoval, že Prúdy to tiež nemali jednoduché, boli 

im vyčítané „bezbarevnosť“, „pokrokárska predpojatosť“ či „ateistické podnecovanie“, no 

udržali sa predovšetkým vďaka spoločnej práci kolektívu, ktorý časopis podržal aj v ťažkých 

chvíľach.259 

Piaty ročník je asi najviac charakteristický tým, že prúdisti zorganizovali tzv. anketu 

o česko-slovenskej vzájomnosti s cieľom vydania špeciálneho čísla venovaného tejto téme. 

O svojom zámere informovali čitateľov na konci ôsmeho (posledného predvojnového) čísla 

v júni 1914. Redakcia rozposlala desiatky (neznámy počet) dotazníkov českým a slovenským 

predstaviteľom rôznych profesií. Dotazník obsahoval deväť otázok týkajúcich sa kultúrnej, 

školskej, jazykovej, politickej a hospodárskej roviny česko-slovenskej vzájomnosti. Štúdia 

Dagmar Pelčákovej, zaoberajúca sa práve prúdistickou anketou, uvádza, že uverejnených 

odpovedí bolo 37 od českých a 39 od slovenských respondentov260, správny počet 

uverejnených odpovedí však je 38 od českých (z toho 1 žena), 42 od slovenských opýtaných 

(z toho 2 ženy) a 1 dotazník vyplnený Slovenským výkonným výborom 

sociálnodemokratickej strany. Vytlačené a zviazané dvojčíslo bolo pripravené na vydanie, 

keď vypukla prvá svetová vojna. Redakcia zvažovala, či má hotový zväzok pustiť do obehu. 

V napätej vojnovej atmosfére mohli redaktorom i respondentom ankety kvôli odpovediam 

hroziť perzekúcie či obvinenia z podnecovania rozvratu monarchie.261 Na vzniknutú dilemu 

ohľadom vydania anketového čísla spomínal aj Votruba: „Ale keď sme s dr. Šrobárom tie 

početné hárky s článkami a prejavmi spoločne posudzovali, bolo nám jasné, že za vojny 

anketa s tak horúcou tématikou vydaná byť nemôže, ba že je nebezpečenstvo, že i pri 

 
258 Michal Růžek (1887-1953) – slovenský ekonóm, publicista, prívrženec čechoslovakizmu a agrarizmu, 

v medzivojnovom období riaditeľ banky. 
259 Na prahu piateho roku. Prúdy. 1913, roč. 5, č. 1, s. 1-5. 
260 PELČÁKOVÁ, D. Česko-slovenská anketa, s. 505-522. Tieto nepresne uvedené čísla prevzal do štúdie aj 

Milan Zemko, porovnaj: ZEMKO, M. Prúdisti v čase, ktorý trhol oponou, s. 271. Rovnaké nepresné údaje 

používa vo svojej publikácii aj Michal Stehlík, porovnaj: STEHLÍK, M. Češi a Slováci, s. 148. 
261 PELČÁKOVÁ, D. Česko-slovenská anketa, s. 521-522. 
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prípadnej prehliadke tlačiarne mohli by ju úrady vopred zhabať a zničiť. Nastala tu úloha, 

masu tlačových hárkov z tlačiarne nenápadne ukryť a pre vydanie dočkať priaznivé povojnové 

podmienky.“262 Navyše, viacerí členovia redakcie museli narukovať do armády a tlačiar 

Prúdov Párička v septembri 1914 zomrel na fronte.263 

Dvojčíslo s anketou bolo napokon vydané až po vojne v roku 1919, a teda už po 

vzniku Československa, s doplnenými a aktualizovanými komentármi. Zatiaľ čo v pôvodnom 

úvodnom článku „Anketa o československej vzájemnosti“ Šrobár ešte poukazoval na to, že 

z česko-slovenskej otázky sa bude musieť stať „prvotriedna politická otázka v rámci ríše“264, 

v doplnenej časti s názvom „Po piatich rokoch“ sa už nachádzali aj publikované znenia 

Mikulášskej rezolúcie a Martinskej deklarácie spolu s Markovičovým doslovom k uverejnenej 

ankete. „Práve táto anketa je dôkazom, že veľká časť mysliacej československej verejnosti 

bola pripravená pre udalosti, ktoré doniesla svetová válka. Ukazuje, že v mysli a srdci 

mnohých slovenských a českých ľudí bola už vtedy jasná cesta... .“265 Vôbec celé číslo bolo 

tematicky venované česko-slovenským vzťahom. Anketovým odpovediam predchádzalo 

niekoľko článkov od českých a slovenských autorov (niektorí z nich sa zapojili aj do ankety). 

Venovali sa problematike školstva, hospodárstva, agrarizmu, turizmu či umenia, pojednávali 

o úlohách českého školstva pre slovenskú spoločnosť a tiež o práci spolku Českoslovanská 

jednota. Po článkoch už nasledovala samotná anketa s ukážkou rozosielaného anketového 

lístka obsahujúceho deväť otázok (pozri Prílohu č. 1) a odpovede od zapojených 

respondentov. 

Už uvádzaná štúdia Dagmar Pelčákovej vcelku dobre analyzovala výsledky ankety. 

Respondenti sa vo všeobecnosti zhodli na potrebe rozvíjania česko-slovenskej vzájomnosti 

a to najmä v kultúrnej a hospodárskej oblasti. Českí predstavitelia si pod ňou zväčša 

predstavovali zárodok rozvíjania jednotného československého národa. Z jazykového 

hľadiska na českej strane pretrvávalo vnímanie slovenčiny ako nárečia alebo ako jazyka pre 

umelecké literárne texty. Sporadicky sa v odpovediach z českej strany objavovali aj výčitky, 

že Slováci sa nedostatočne zapájali do vzájomnej spolupráce. Na slovenskej strane boli 

odpovede formulované diferencovanejšie. Nespochybňovali potrebu rozvíjania kultúrnej 

vzájomnosti, ale nad jej podobou sa zamýšľali rôzne (či má ísť o úplné splynutie do 

československého národa alebo o zachovanie dvoch celkov a pod.). Otázku zachovania 

samostatnosti slovenčiny videli zväčša optimisticky. Českým politickým subjektom vyčítali, 
 

262 VOTRUBA, F. Rozpomienky, s. 145. 
263 Párička s Votrubom by sa inak stali švagrami, pretože v čase, keď už bol Párička nezvestný na ruskom fronte, 

si Votruba vzal za manželku sestru Páričkovej manželky. Pozri: VOTRUBA, F. Rozpomienky, s. 135. 
264 Anketa o československej vzájemnosti. Prúdy. 1914/1919, roč. 5, č. 9-10, s. 398. 
265 Doslov. Prúdy. 1914/1919, roč. 5, č. 9-10, s. 569. 
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že vo svojich programoch nevenovali česko-slovenským záujmom dostatočnú pozornosť. Na 

oboch stranách sa vyzdvihovala činnosť spolku Českoslovanská jednota a zaznel súhlas 

o potrebe reorganizácie práce spolku.266 Napriek tomu, viacerí účastníci ankety pokladali 

dovtedajšiu kultúrnu rovinu česko-slovenskej kooperácie za nedostatočnú a boli za jej 

prehlbovanie. Práve v takých vyjadreniach možno podľa historika Karola Hollého badať 

začínajúci trend politizovania čechoslovakizmu. Predvojnová spolupráca Čechov a Slovákov 

by sa preto podľa Hollého nemala interpretovať len ako rovina kultúrnej či hospodárskej 

spolupráce.267 

Asi najostrejšie sa anketové odpovede názorovo rozchádzali v otázke hospodárskej 

spolupráce. Väčšina opýtaných Slovákov za úlohy českého kapitálu pokladala investovanie 

do rozvoja priemyslu na Slovensku a podporovanie slovenských finančných inštitúcií. 

Slovenskí predstavitelia idealisticky pripisovali českému kapitálu priam morálne povinnosti, 

ktoré by mal na slovenskom území vykonávať a od českých finančných kruhov očakávali, že 

budú klásť dôraz viac na altruistické konanie než na podnikateľský profit. Markovič ako jeden 

z mála podal vo svojej odpovedi triezvy pohľad, že Slováci si musia uvedomiť, že české 

ústavy napriek vzájomnosti sledujú predovšetkým vlastné hospodárske záujmy, a zároveň 

apeloval na Čechov, aby svoj kapitál umiestňovali v slovenských peňažných ústavoch 

a nerobili slovenským bankám zbytočnú konkurenciu.268 Na českej strane sa síce (možno 

z taktnosti) v odpovediach neobjavovala kritika prehnaných slovenských očakávaní, avšak 

ojedinelým bolo tiež priznanie si vlastných nedostatkov.  

U slovenských predstaviteľov treba poukázať ešte na jeden faktor, ktorý bol 

v odpovediach výrazne citeľný a Pelčákovej štúdia ho pritom úplne opomenula, a to 

antisemitizmus. Kritika konania českých bánk, ktoré založili alebo preniesli svoje filiálky do 

Pešti namiesto slovenského územia, sa automaticky spájala s výčitkou, že Česi podporujú 

„maďarónsko-židovských úžerníkov“, ktorí vykorisťujú slovenský ľud. Mnohí slovenskí 

respondenti vnímali česko-slovenskú hospodársku spoluprácu práve ako spoločný boj za 

hospodárske vylúčenie tak maďarských ako aj židovských „úžerníkov“. Treba však dodať, že 

protižidovské nálady neboli vo vtedajšej (nielen) slovenskej spoločnosti výnimočným javom. 

 

 

 

 
266 Porovnaj uverejnené odpovede v Prúdoch, 1914/1919, roč. 5, č. 9-10, s. 456-466. Pozri tiež: PELČÁKOVÁ, 

D. Česko-slovenská anketa, s. 505-522. 
267 HOLLÝ, Karol. Čechoslovakistická argumentácia na prelome 19. a 20. storočia. In: Čechoslovakismus, s. 93. 
268 Prúdy. 1914/1919, roč. 5, č. 9-10, s. 514-518. 
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2.7 Zhodnotenie Markovičovho pôsobenia v časopise Prúdy 

Korešpondencia Ivana Markoviča a ďalších členov redakcie časopisu Prúdy mi 

umožnila nahliadnuť do interných a personálnych záležitostí redakcie, ktoré doposiaľ neboli 

vo výskume zohľadňované, a ktoré ponúkajú niekoľko nových výskumných záverov a nové 

možnosti interpretácie prúdistického hnutia. 

Z korešpondencie je zreteľné, že vzťah medzi zakladajúcimi redaktormi Markovičom, 

Pavlů a Votrubom nemal len kolegiálny, ale tiež priateľský, osobný rozmer. Predovšetkým 

v Markovičových listoch adresovaných Votrubovi sú popri pracovných záležitostiach 

častokrát riadky venujúce sa dôverným témam. Markovič mu napr. otvorene písal o svojom 

komplikovanom vzťahu s otcom alebo tiež o svojej nastávajúcej manželke Marte. V jednom 

z listov Markovič so sentimentom spomínal na spoločné časy v Budapešti: „Nikdy mi nebolo 

tak dobre, nikdy som nebol taký spokojný, ako v Pešti, keď trávievali sme spolu tak mnohé 

príjemné chvíle a keď pritom často sme nemali na večeru.“269 Priateľské vzťahy redaktorov 

len umocňovali skutočnosť, že zakladajúce redakčné jadro zostávalo akoby nezávislé od 

zvyšku redakčných prispievateľov resp. jednotlivých skupín mládeže, ktoré sa osobne stretali 

vlastne len raz ročne na poradách mládeže v Martine. Je pravdepodobné, že bežní 

prispievatelia nevedeli o tom, že Markovič veľmi intenzívne konzultoval spôsob riadenia 

redakcie s Votrubom, a že ho vnímal ako „ideového vodcu“ Prúdov. 

Medzi zakladajúcimi redaktormi je tiež možné badať príklon a sympatie redakcie 

k slovenskému sociálnodemokratickému hnutiu, ktoré sa odkryli najmä v poslednom 

dvojčísle piateho ročníka časopisu, venovanom téme česko-slovenskej vzájomnosti. V danom 

čísle (ktoré mohlo vyjsť až po vojne) redakcia zostavila anketu o česko-slovenskej 

vzájomnosti a otázky zaslala významným českých a slovenským intelektuálom. Medzi 

opýtanými respondentmi ankety sa ocitol aj výkonný výbor predstaviteľov slovenskej 

sociálnej demokracie ako jediný kolektívny orgán. Odpoveď inej slovenskej straníckej 

organizácie sa v ankete nenachádza (v tej dobe existovala SNS a SĽS, i keď je možné, že 

anketový lístok obdržali, ale naň neodpovedali). Taktiež v dodatku k povojnovému vydaniu 

čísla sa okrem Martinskej deklarácie nachádzalo znenie Mikulášskej rezolúcie, ktorá bola 

manifestom slovenských sociálnych demokratov za právo na sebaurčenie „uhorskej vetvy 

československého národa“. Prúdisti nebývajú v odbornej literatúre označovaní za sociálnych 

demokratov či sympatizantov socializmu, avšak vyššie uvedené skutočnosti naznačujú, že 

v predvojnovom období mali k tomuto politickému prúdu relatívne blízko. Rovnako u 

 
269 ŠIMKOVIČ, A. a VOTRUBOVÁ, Š. Korešpondencia Františka Votrubu, List 173, I. Markovič F. Votrubovi, 

Nové Mesto 17. 11. 1912, s. 322.  
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samotného Markoviča je možné už v tomto období pozorovať inklinovanie 

k sociálnodemokratickému hnutiu, ktoré neskôr zavŕšil vstupom do Československej 

sociálnodemokratickej strany. 

Skúmanie vnútorných pomerov redakcie medzi jej kľúčovými členmi ukázalo, že 

prúdisti samých seba nepokladali a nechceli byť vnímaní „len“ ako pokračovatelia 

predchádzajúceho a v spoločnosti etablovaného hlasistického hnutia. Keď sa začínajúci mladí 

redaktori rozhodli založiť nový časopis, vnútorná diskusia zakladateľskej redakcie 

nevykazovala zmienky o tom, že by svojím časopiseckým vystúpením chceli priamo 

nadviazať na hlasistickú skupinu. Ani v prvých číslach časopisu sa explicitne neprihlásili 

k programu hlasistov a presadzovali nevyhranenosť ideovej orientácie časopisu. 

K novovzniknutému periodiku sa kriticky vyjadril dokonca niekdajší hlavný predstaviteľ 

hlasistov – Vavro Šrobár.  

V druhom ročníku Prúdov sa členom redakcie stal aj Martin Rázus, vtedy študent 

evanjelickej teológie v Bratislave. Zdá sa mi pravdepodobné, že do okruhu redakcie bol 

zvolený na martinských poradách mládeže. Je však možné, že jeho obsadenie bolo tiež 

pragmatickým rozhodnutím zakladateľov časopisu, aby Rázus ako zástupca bratislavskej 

mládeže uspokojil kritické hlasy, ktoré sa ozývali na adresu „voľnej tribúny“ Prúdov. 

V závere druhého ročníka hrozilo, že Prúdy budú vystavené personálnym zmenám v redakcii 

a nemohli by už vychádzať v podobe, akú si predstavovalo redakčné jadro zoskupené okolo 

Markoviča. Pozíciu časopisu oslabovalo jeho radikálne odmietanie klerikalizmu 

a konzervativizmu, ktoré zaznievalo najmä z vyjadrení kmeňového redaktora Pavlů, a ktoré 

dostávalo časopis nielen do nepriazne najtvrdších martinských národniarov, ale aj širších 

vrstiev umiernených konzervatívcov. Bol to práve Markovič (s Votrubovým odobrením), kto 

na poradách mládeže ako kompromisné riešenie a pre celkové upokojenie situácie navrhoval 

urobiť z Prúdov časopis „mladého Slovenska“ v zmysle „duševného pokroku“, teda zahrnúť 

k prúdistickým prispievateľom nielen študentov, aj „staršiu“ generáciu zo širšieho okruhu 

prispievateľov, ktorí inklinujú k pokrokovému zmýšľaniu (napr. hlasisti). Členom najužšej 

redakcie zároveň naďalej zostal, ako akýsi konzervatívny vyvažujúci element, aj Rázus, ktorý 

už ako absolvent teológie pôsobil ako kaplán na evanjelickej fare u Samuela Zocha, jedného 

z kritikov prílišného antiklerikalizmu Prúdov. 

Domnievam sa, že redakčné jadro Markovič – Votruba – Pavlů bolo na jednej 

ideologickej vlne a zhodovali sa v zastávaní pokrokových názorov podobne, ako tomu bolo u 

hlasistov. Rozdiel bol v tom, že na základe skúsenosti, ktorú nadobudli z pozorovania 

pôsobenia Hlasu si uvedomili, že svoj radikálne vyhranený postoj by nemali vyjadrovať 
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verejnosti jednoznačne, inak prídu o jej podporu a zaniknú rovnako rýchlo ako Hlas. Pavlů sa 

vo vyhranenosti svojich postojov asi najviac približoval k Šrobárovi, avšak Markovič a 

Votruba jeho názorovú radikalitu vyvažovali a snažili sa ju zmierňovať. Tu sa prejavila 

Markovičova pragmatická schopnosť, ochota hľadať kompromisné riešenia sporov a 

prihliadať na taktické kroky pre upokojenie situácie, aby Prúdy mohli fungovať v podobe, 

v akej to bolo v danej dobe možné a akú si predstavovala Markovičova najužšia redakcia. 

Jeho pragmatické a diplomatické konanie sa preukázalo viackrát aj neskôr počas odbojovej a 

politickej činnosti. 
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3 Ivan Markovič a československý zahraničný odboj 1914–1919 

 

3.1 Cesta zo zajateckého tábora do odbojových štruktúr 

Keď 28. júna 1914 srbský atentátnik v Sarajeve usmrtil následníka rakúsko-uhorského 

trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofiu, nastal mesiac diplomatických 

prieťahov, po ktorých Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo Srbsku vojnu a mobilizovalo vojenské 

sily.270 Vojnový stav prirodzene zásadným spôsobom zasiahol do každodenného, ale aj 

národno-emancipačného a intelektuálneho života slovenskej spoločnosti. Tradičné martinské 

slávnosti, vždy prebiehajúce na začiatku augusta, boli odvolané a nekonali sa ani 

„československé“ porady v Luhačoviciach (inak organizované od roku 1908).271 Vojna 

vplývala aj na podmienky vydávania tlačovín. Martinské Národnie noviny vychádzali len 

v obmedzenom náklade, vydávanie Hodžovho Slovenského denníka bolo dva razy 

pozastavené a taktiež sociálnodemokratické Robotnícke noviny boli vydávané prerušovane.272 

A ako som už spomínala v predchádzajúcej kapitole, Prúdy kvôli vypuknutiu konfliktu 

nevydali pripravené dvojčíslo s „česko-slovenskou“ anketou a ich vydávanie vojna úplne 

zastavila. 

Do radov rakúsko-uhorskej armády boli ako prví povolávaní muži ročníkov 1890-

1892, ktorí práve v lete 1914 vykonávali základnú vojenskú službu, ďalej nováčikovia z 

ročníka 1893, a tiež záložníci a náhradní záložníci ročníkov 1882-1889, kam spadal aj Ivan 

Markovič a väčšina prúdistických redaktorov.273 Vojaci mobilizovaní zo slovenského územia 

boli zaradení buď k V. bratislavskému alebo VI. košickému armádnemu zboru. V júli 

a v auguste 1914 bolo celkovo vytvorených 18 zborov (zbor bol najvyššou operačno-

taktickou jednotkou), ktoré boli nasadené na balkánskom alebo na haličskom fronte v ťažení 

proti ruskej armáde.274 

 Článok z prvorepublikového legionárskeho časopisu uvádza informáciu, že Markovič 

už mesiac po vypuknutí vojny dňa 27. augusta 1914 prešiel s 19. peším plukom do ruského 

zajatia neďaleko mesta Lublin v dnešnom Poľsku.275 Trojica českých autorov Karel Pichlík, 

Bohumír Klípa a Jitka Zabloudilová dokonca Markoviča označujú za prvého prebehlíka 

 
270 Časť textu tejto kapitoly bola publikovaná vo forme štúdie. Pozri: BORBÉLYOVÁ, Dominika. Účasť Ivana 

Markoviča na československom zahraničnom odboji v Rusku 1914-1918. Vojenská história. 2018, č.1, s. 7-21. 
271 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 22.  
272 Tamže, s. 189. 
273 HRONSKÝ, M. Slovensko pri zrode Československa, s. 67. 
274 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 32-33. 
275 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, Ústrižok článku s názvom „Bratr dr. Ivan Markovič – padesátníkem“ 

z časopisu Československý legionář, 3. 6. 1938. 
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z radov vojakov slovenskej národnosti.276 Nedá sa jednoznačne povedať, či sa do zajatia 

dostal počas bojovej akcie, alebo sa jeho pluk vzdal dobrovoľne. V bojoch na haličskom 

úseku východného frontu na jeseň 1914 bolo popri veľkých stratách 250 000 padlých 

a ranených až do 100 000 zajatých vojakov rakúsko-uhorskej armády.277 Mnohí sa nechali 

dobrovoľne zajať jednoducho preto, aby sa vyhli ďalším bojom. U iných bolo prebehnutie 

motivované ideologicky a proti habsburskej monarchii „hlasovali nohami“ prechodom na 

stranu dohodových mocností.278 Vzhľadom na Markovičovo ideologické ukotvenie je takýto 

spôsob prebehnutia možné predpokladať aj v jeho prípade, hoci tento predpoklad nemožno 

podložiť archívnym či iným dostupným prameňom. 

V ruskom zajatí čakalo Markoviča putovanie po zajateckých táboroch. Na konci 

novembra 1914 poslal svojim príbuzným pohľadnicu s vianočným prianím z Akmolinsku 

(dnes Astana – hlavné mesto Kazachstanu).279 V máji 1915 sa príbuzným ozval už 

z Petropavlovsku (dnes Petropavlovsk alebo tiež Patropavl – mesto v severnom 

Kazachstane280).281 Indíciou je tiež list niekdajšieho Markovičovho kolegu z redakcie Prúdov 

– Bohdana Pavlů – z mája 1915, v ktorom Markovičovi z Petrohradu písal, že ho dlho 

nemohol zastihnúť, pretože mal neoverené správy o jeho pobyte v Omsku, v Semipalatinsku, 

aj v Akmolinsku. List z júna 1915 už Pavlů s istotou poslal Markovičovi do zajateckého 

tábora v Petropavlovsku, v ktorom mu písal o tom, že sa snaží ho odtiaľ čo najskôr dostať, 

aby mohli v Petrohrade spolupracovať.282 To sa podarilo zrejme až v decembri 1915, kedy sa 

Markovič stal spolupracovníkom Zväzu československých spolkov v Rusku (ďalej len 

Zväz).283 Zväz bol založený v marci 1915 a jeho vzniku predchádzala situácia, v ktorej sa 

českí a slovenskí krajania po vypuknutí vojny nechcene ocitli. 

Počet českých krajanov na počiatku vojny býva podľa rôznych zdrojov uvádzaný 

v desiatkach tisícoch,284 komunita slovenských krajanov predstavovala približne 600 až 2000 

 
276 PICHLÍK, K., KLÍPA, B. a ZABLOUDILOVÁ, J. Českoslovenští legionáři (1914-1920), s. 31. 
277 HRONSKÝ, M., KRIVÁ, A. a ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny, s. 14-15. 
278 LIPTÁK, Ľubomír. M. R. Štefánik 1880-1919. Pravý muž v pravý čas na pravom mieste. In: LIPTÁK, 

Ľubomír. Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Bratislava: Kalligram, 2011, s. 79. 
279 LA-SNK, List I. Markoviča M. Holuby, Akmolinsk 26. 11. 1914, sign. 58 CH 21. 
280 Za upozornenie na správnu lokalizáciu mesta ďakujem pánovi PhDr. Ferdinandovi Vrábelovi. Existuje totiž 

ešte jeden Petropavlovsk – dnešné najväčšie mesto polostrova Kamčatka na východnom pobreží Ruska. 
281 LA-SNK, List I. Markoviča M. Markovičovej, Petropavlovsk 21. 5. 1915, sign. 138 S 14. 
282 Vojenský historický archív v Prahe (ďalej len VHA Praha), f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, 

List B. Pavlů I. Markovičovi, Petrohrad 20. 6. 1915. 
283 MARKOVIČ, I. Slováci v zahraničnej revolúcii, s. 61. 
284 V prípade českých krajanov žijúcich pred vojnou v Rusku Ján Kvasnička uvádza počet 50 000 v oblasti 

Volyne, celkovo uvádza odhadovaný počet Čechov na 100 000, pozri: KVASNIČKA, J. Československé légie, s. 

9. Marián Hronský uvádza počet 80 000 Čechov, pozri: HRONSKÝ, M. Slovensko pri zrode Československa, s. 

77. 
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osôb.285 Tí krajania, ktorí neboli držiteľmi ruského občianstva286, sa odrazu stali príslušníkmi 

znepriateleného štátu a na základe mimoriadneho nariadenia ruského cára mali byť takíto 

obyvatelia deportovaní a zbavení majetku. V snahe predísť perzekúciám preto krajania rýchlo 

žiadali o ruské občianstvo či konvertovali na pravoslávie287 a prostredníctvom svojich 

krajanských spolkov vyjadrovali lojalitu voči cárovi a odmietavý postoj k rakúsko-uhorskej 

monarchii. 

Českí krajania sa sústreďovali najmä v Moskve, Kyjeve a Petrohrade, Slováci 

prevažne vo Varšave.288 Petrohradskí krajania sa zmobilizovali v rámci Českého 

petrohradského spolku (v roku 1916 premenovaný na Československý spolok), ktorý sa 

s vypuknutím vojny stal akýmsi neoficiálnym konzulátom pre Čechov a Slovákov. 

Predstaviteľov ruskej politiky uisťovali, že Česi a Slováci žijúci v Rusku sa v tomto 

vojnovom konflikte postavia na stranu Ruska.289 Krajanom z Moskvy sa dokonca podarilo 

dostať na audienciu priamo k ruskému cárovi Mikulášovi II. 18. septembra 1914. Na tejto 

oficiálnej návšteve cárskeho paláca sa ocitli Čech Svatopluk Koníček-Horský spolu so 

Slovákom Jozefom Országhom290, spolumajiteľom obchodného domu vo Varšave. Cár sa mal 

priamo opýtať Országha, či si Slováci želajú spojiť sa s Čechmi, a ten mu na otázku 

odpovedal pozitívne.291 Predstavitelia varšavských krajanov (spolok Československá beseda), 

medzi ktorými bol aj spomínaný Országh, tiež prejavili iniciatívu a v časopise Echo 

Slowianskie uverejnili článok brojaci za oslobodenie Čiech a Slovenska.292 Rusko tak bolo 

vlastne prvou dohodovou mocnosťou, ktorá bola oboznámená s ideou štátneho spojenia 

Čechov a Slovákov (i keď to nijakým spôsobom nezvýšilo podporu Ruska pre jej 

uskutočnenie).293 

Z týchto roztrúsených iniciatív vzišla potreba utvorenia nejakej ústrednej organizácie, 

ktorá by medzi činnosťami krajanských spolkov umožnila lepšiu koordináciu. V marci 1915 

sa v Moskve uskutočnil prvý zjazd krajanských spolkov v Rusku, na ktorom sa spolky 

 
285 Kvasnička uvádza číslo 600 Slovákov žijúcich pred vojnou v Rusku, pozri: KVASNIČKA, J. Československé 

légie, s. 15. Rozmedzie 600-2000 uvádza tiež Hronský, pozri: HRONSKÝ, M. Slovensko pri zrode 

Československa, s. 77. 
286 Krajania, ktorí boli držiteľmi ruského občianstva, sa po vyhlásení mobilizácie museli hlásiť na príslušných 

miestach a boli zaraďovaní do rádových ruských jednotiek. Mnohí sa potom nechali preveliť do 

československého vojska. In: VÁCHA, D. Bratrstvo, s. 18-19. 
287 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 25. 
288 SYCHRAVA, L. a WERSTADT, J. Československý odboj, s. 34. 
289 BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 61. 
290 Jozef Országh (1836-1925) – slovenský obchodník, podnikateľ, spoluzakladateľ firmy Bratia Országh vo 

Varšave v roku 1879, účastník československého zahraničného odboja v Rusku počas prvej svetovej vojny. 
291 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 26. K tomu tiež pozri: TAKÁČ, Ladislav. K činnosti J. 

Országha a B. Pavlů v krajanskom hnutí v Rusku (1914-1917). Vojenská história. 1999, č. 2, s. 77-88. 
292 MARKOVIČ, I. Slováci v zahraničnej revolúcii, s. 8. 
293 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 26. 
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formálne zjednotili pod organizáciou hore spomínaného Zväzu československých spolkov 

v Rusku. Za jeho sídlo bol určený Petrohrad, zatiaľ čo jeho vojenská komisia sa kvôli 

blízkosti k frontu umiestnila v Kyjeve. V máji začal tiež v Petrohrade vychádzať časopis 

Zväzu s názvom Čechoslovák, pod vedením Bohdana Pavlů. V dobe prebiehajúceho zjazdu sa 

Markovič nachádzal ešte v niektorom z ruských zajateckých táborov a len pre pripomenutie 

opäť uvediem, že práve vďaka úsiliu bývalého prúdistu Pavlů začal pre Zväz pracovať 

v decembri 2015. 

 

3.2 Zápas o ideologický charakter odboja 

Vojnový konflikt podnietil reprezentantov národno-emancipačných hnutí národov 

žijúcich na území rakúsko-uhorskej monarchie k úvahám o tom, že prípadná prehra Rakúsko-

Uhorska by mohla byť šancou na uskutočnenie ich vlastných štátoprávnych požiadaviek. A 

aj keď už pred vojnou bola česko-slovenská spolupráca v monarchii pomerne intenzívna, po 

vypuknutí vojny nebola táto politická orientácia automaticky prijímaná a u časti politických 

elít nachádzali podporu aj iné predstavy o tom, ako by mala vyzerať budúca česká a slovenská 

štátnosť. Ešte v prvom roku vojny sa objavil variant slovensko-maďarskej spolupráce, keď 

uhorská vláda formálne prejavila ochotu ustúpiť slovenským politickým požiadavkám 

a vyzvala predstaviteľov SNS na spoluprácu. Táto iniciatíva však rýchlo skončila.294 V hre sa 

ocitla tiež slovensko-poľská kombinácia (či dokonca slovensko-poľsko-česká), ktorá, aj keď 

nedosiahla vážnejší rozmer, bola predovšetkým pre niektoré slovenské katolícke kruhy doma 

i v zahraničí atraktívna takmer celé vojnové obdobie.295  

Najvýraznejší ohlas mala (okrem česko-slovenskej koncepcie) predstava slovensko-

ruského spojenia, resp. česko-slovensko-ruského spojenia. V domácom slovenskom prostredí 

súvisel príklon k ruskej spoločnosti s určitou tradíciou slovenského rusofilstva, ale aj s 

prvotným úspešným postupom ruskej armády, ktorá rýchlo zatlačila ťaženie rakúsko-uhorskej 

armády na východnom fronte a na jeseň 1914 dosiahla až na Karpaty blízko slovenského 

územia. Správy o postupe ruského vojska s nádejou sledovali dokonca aj Vavro Šrobár 

s prúdistom Františkom Votrubom. Na fare u Ladislava Moyša296 v Haligovciach, neďaleko 

haličských hraníc, chceli vítať ruskú armádu a oboznámiť jej velenie s plánom na založenie 

štátu Čechov a Slovákov.297 V máji 1915 sa však ruské vojská vzdialili a stratili sa aj nádeje 

 
294 PEKNÍK, Miroslav. Názory na riešenie slovenskej otázky za prvej svetovej vojny a počiatky smerovania 

slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. In: Pohľady na slovenskú politiku, s. 93. 
295 BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 124-127. 
296 Ladislav Moyš (1867-1950) – rímskokatolícky kňaz, po vzniku ČSR na niekoľko mesiacov županom v meste 

Užhorod, člen československej delegácie do USA, zaslúžil sa o rozvoj rozhlasového vysielania na Slovensku. 
297 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 61. 
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slovenských predstaviteľov, ktoré do ruskej pomoci vkladali.298 Objavila sa ale aj koncepcia, 

ktorá požadovala pričleniť slovenské územie priamo k Rusku a jej hlavným propagátorom bol 

krajanský Slovensko-ruský spolok pamäti Štúra299 (ďalej len Spolok Štúra) pôsobiaci 

v Rusku. Spolok Štúra vznikol v máji 1915 v Moskve a jeho vedenie pozostávalo z 9 ruských 

a 9 slovenských členov. Na jeho valnom zhromaždení 20. 8. 1915 boli však za predsedu 

a podpredsedu spolku zvolení Rusi.300 Predsedom sa stal Leonid Michajlovič Savjolov301, 

ktorý bol známy svojou vyhranenosťou voči česko-slovenskej spolupráci. Ako poukázal 

historik a politológ Tomáš Bandžuch, Savjolov bol v priazni ruských úradov, ktoré mali 

záujem prostredníctvom neho vplývať na slovenský exil a podnecovať jeho predstaviteľov 

k proruskej orientácii. Obsadenie predsedníckych kresiel Rusmi bolo zároveň obojstranne 

prospešné – spolok si mohol byť istý podporou ruskej strany.302 

V Rusku sa teda (najmä medzi Slovákmi) ocitli dve protichodné koncepcie, ktoré 

chceli v zahraničnom odboji získať ideologickú prevahu. Jednak to bola koncepcia česko-

slovenského spojenia, ktorej predstavitelia nadviazali spoluprácu s odbojom na Západe, a na 

druhej strane operovala cárofilská skupina, ktorá chcela Slovensko pripojiť k 

cárskemu Rusku. O črtajúcich sa odbojových plánoch Pavlů informoval Markoviča ešte 

v čase jeho prebývania v zajateckom tábore: „Ako snáď vieš, sú tuná vážne rozhovory 

o budúcom politickom zriadení Čiech a Slovenska. Česko-slovenský štát, Slovensko politicky 

a jazykovo samosprávne. Táto kombinácia má pomerne najviac nádeje na úspech. Sú za ňu 

menovite varšavskí a petrohradskí Slováci.“303 No zároveň ho upozorňoval aj na opačný tábor 

a na proruskú politickú orientáciu niektorých slovenských predstaviteľov: „V Moskve dalo sa 

sviesť niekoľko Slovákov (...) a žiadajú si pripojenia k Rusku.“304 Markovič sa ocitol 

uprostred tejto ideologickej zrážky a zohral dôležitú rolu v nasmerovaní zahraničného odboja 

v Rusku na československý kurz. 

Situáciu komplikovala skutočnosť, že Spolok Štúra si spočiatku získal dôveru 

americkej Slovenskej ligy – predstaviteľa početnej komunity amerických Slovákov (približne 

pol milióna), ktorí chceli aktívne ovplyvniť budúcu štátnu formu svojej vlasti. Zasadzovanie 

 
298 HRONSKÝ, M., KRIVÁ,A. a ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny, s. 22-23. 
299 Viac o pôsobení Spolku Štúra pozri: POLLÁK, Pavel. Slovensko-ruský spolok pamäti Ľ. Štúra. Slovanský 

přehled. 1968, č. 5, s. 392-394; BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 107-123. 
300 MARKOVIČ, I. Slováci v zahraničnej revolúcii, s. 46-47. 
301 Viac k nemu pozri: GÓRAK, Artur a LATAWIEC, Krzysztof. Russian Governors in the Kingdom of Poland 

(1867-1918) [online]. Lublin: Libra, 2016, s. 202-205 [cit. 23. 10. 2020]. Dostupné z: http://tonik-libra.pl/wp-

content/uploads/2019/07/Russian-Governors.pdf. 
302 BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 109. 
303 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, List B. Pavlů I. Markovičovi, Petrohrad 4. 5. 

1915. 
304 Tamže, List B. Pavlů I. Markovičovi, Petrohrad 20. 6. 1915. 
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sa za zlepšenie podmienok svojej domoviny malo v politickej aktivite amerických krajanov 

niekoľkoročnú tradíciu. Keď sa česko-slovenské riešenie ukázalo byť najviac perspektívnym 

pre budúci slobodný vývin, začali slovenskí a českí predstavitelia krajanov v Amerike 

komunikovať a napriek rozdielnym názorom prijali spoločný program, sformulovaný 

v Clevelandskej dohode z októbra 1915.305 Jeho cieľom malo byť spojenie českého a 

slovenského národa vo federatívny zväzok, ktorý by Slovensku ponechával úplnú národnú 

autonómiu a tiež samostatnosť vo finančnej a politickej správe.306 

Spolok Štúra poslal Slovenskej lige do Ameriky list, v ktorom oficiálne vyslovoval 

súhlas s princípmi Clevelandskej dohody a vyjadroval Lige svoju lojálnosť. Spolok Štúra však 

zároveň upozornil na to, že má pochybnosti ohľadom činnosti Zväzu československých 

spolkov v Rusku a obavy z toho, či sú slovenské záujmy v Rusku dostatočne hájené. 

Zástupcovia amerických Slovákov – Albert Mamatey307 (predseda Ligy) a Ivan Daxner308 

(tajomník Ligy) – potom poslali Zväzu rozhorčený list, v ktorom vyjadrovali znepokojenie 

nad ustanovením Zväzu za oficiálneho reprezentanta Čechov a Slovákov v Rusku. Liga za 

ozajstného zástupcu slovenských záujmov v Rusku naopak považovala Spolok Štúra, 

v ktorom bola, podľa jej informácií, zorganizovaná väčšina Slovákov.309  

Získať dojem serióznosti však Spolku Štúra pomohla tiež klamná domnienka Ligy, že 

k spolkovým členom patril aj jeden významný slovenský predstaviteľ: „Kto nezná ku pr. 

nášho dra Dušana Makovického? Bývalého osobného priateľa a lekára veľkého Lva 

Nikolajeviča Tolstého?“310 V tomto prípade ale prišlo k omylu. Liga si pod podpisom 

tajomníka Spolku Štúra predstavovala dr. Dušana Makovického (1866-1921), ktorý naozaj 

bol lekárom a priateľom veľkého ruského literáta, vďaka čomu bol známy a vážený aj mimo 

slovenského prostredia. Avšak tajomníkom Spolku Štúra bol v skutočnosti Makovického 

synovec – a zároveň menovec – Dušan Makovický (1894-1978), študent medicíny. Na jar 

1914 odišiel na návštevu k svojmu strýkovi do Ruska, no zastihlo ho tu vypuknutie vojny 

a návšteva sa predĺžila na niekoľko rokov. Kým dr. Makovický sedel v ruskom väzení za 

podpísanie protivojnového manifestu, mladý Makovický žil v Moskve a zapojil sa do činnosti 

 
305 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 28-29. 
306 Clevelandská dohoda, 22. október 1915. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I., dok. č. 

139, s. 444-445. 
307 Albert Mamatey (1870-1923) – slovenský krajanský činiteľ v USA, technický a strojársky pracovník. 
308 Ivan Daxner (1860-1935) – slovenský publicista, bankový úradník, v rokoch 1913-1924 krajanský pracovník 

v USA. 
309 VHA Praha, f. Svaz čs. spolků na Rusi, kart. 9, List Slovenskej ligy Zväzu československých spolkov 

v Rusku, január 1916. 
310 Tamže. 
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Spolku Štúra.311 Na tento oficiálny omyl upozorňoval aj Markovič, i keď vedel, že neskoro: 

„My máme voči Amerike hriech, že sme ich temer vôbec neinformovali, a tak mali Štúrovci 

(členovia Spolku Štúra – pozn. D. B.) možnosť informovať ich ako chceli, z čoho potom vyšlo 

na pr., že z mladého D. Makovického, študenta, ktorý prišiel sem krátko pred vojnou, sa stal 

v prejave americkej Ligy známy lekár Tolstého, Dušan Petrovič Makovický.“312 Meno dr. 

Makovického ako člena Spolku Štúra nesprávne preberá aj ďalšia odborná literatúra.313 

Uviesť túto informáciu na pravú mieru mi umožnilo len štúdium Markovičovej 

korešpondencie. 

V korešpondenčnom kontakte bol Markovič dokonca aj so samotným Dušanom 

Makovickým ml., tajomníkom Spolku Štúra, začiatkom roka 1916. Zdá sa, že iniciátorom 

komunikácie bol práve Markovič a žiadal si od Makovického bližšie vysvetlenie spolkovej 

resp. jeho osobnej politickej orientácie. Makovický ml. videl budúce politické a štátne 

ukotvenie Slovenska vo „federácii všetkých autonómnych slovanských dŕžav“, v ktorej by 

Rusko malo vedúce postavenie.314 Vyjadril aj svoj postoj k česko-slovenskej otázke, ktorú 

však už nevnímal ako otázku, ale ako problém, ktorý vznikol kvôli prekrúteným politickým 

myšlienkam „istých pánov Čechov“. „Povedomý Slovák (...) rozhodne nemôže vyslovovať 

radosť, že meno Slovák je predovšetkým známe len vďaka Čechom a ich hlúpemu nápadu 

i vynálezu pojma ˏčechoslovákˊ.“315 Markovič sa len utvrdil v tom, čo pokladal za potrebné 

robiť: „Bude už vskutku na čase vystúpiť proti tejto spoločnosti ostro a bezohľadne. (...) 

Ovšem akonáhle začneme boj, bude treba ho viesť energicky, vytrvale a do posledných 

konzekvencií,“316 písal odbojovému kolegovi Jánovi Jančekovi317. 

V snahe diplomaticky urovnať rozdielne postoje slovenských predstaviteľov v Rusku 

sa zástupcovia štyroch krajanských spolkov (Československá beseda, Československý 

 
311 Mladý Makovický sa neskôr prihlásil do československých légií a pracoval ako zdravotník vo vojenskej 

nemocnici v Irkutsku. K jeho činnosti pozri viac: ĎURIŠKA, Zdenko. Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu 

Makovickovcov. Ružomberok: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2007, s. 237-243. Okrem 

uvedenej, kvalitne a podrobne spracovanej Ďuriškovej práce o rode Makovických, v ktorej sa zaoberá aj osudom 

dr. Dušana Makovického, doposiaľ chýba kvalitná biografia tohto slovenského lekára. Biografickým, no viac 

beletristickým než odborným počinom je práca Tomáša Winklera, pozri: WINKLER, Tomáš. Tragické hľadanie 

života. Dušan Makovický. Martin: Osveta, 1991. 
312 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, List I. Markoviča neznámemu adresátovi, jún 

1916. 
313 Mennému omylu sa nevyhol ani Winkler v Makovického biografii, pozri: WINKLER, T. Tragické hľadanie 

života, s. 218. Taktiež Bandžuch používa informáciu o údajnom členstve dr. Makovického v Spolku Štúra, pozri: 

BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 121. 
314 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, List D. Makovického ml. I. Markovičovi, 

Moskva, 30. 1. 1916. 
315 Tamže, List D. Makovického ml. I. Markovičovi, Moskva, 20. 1. 1916. 
316 Tamže, List I. Markoviča J. Jančekovi, 12. 1. 1916. 
317 Ján Janček (1881-1933) – slovenský politik, organizátor československých légií v Rusku, signatár 

Pittsburskej dohody a Martinskej deklarácie, po vzniku ČSR poslanec Národného zhromaždenia. 
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komitét, Československý spolok a Spolok Štúra) na porade v auguste 1916 rozhodli zvolať 

široké stretnutie Slovákov žijúcich v Rusku – akýsi slovenský zjazd. Na tomto zjazde sa mal 

„ustáliť ďalší program a určiť zásady, ktoré majú byť smerodajnými pre predstaviteľov 

ruských Slovákov v našej ďalšej spoluúčasti na česko-slovenskej politickej akcii.“ Do výboru, 

ktorý mal zjazd pripraviť, boli Ján Janček a Ivan Markovič zvolení do funkcií predsedu 

a tajomníka. Tento prípravný výbor mal ešte pred zjazdom zistiť v jednotlivých slovenských 

krajanských kolóniách, či by súhlasili s týmto zámerom, či by sa zjazdu zúčastnili a v akom 

počte. Uskutočnenie zjazdu malo byť naplánované na koniec septembra alebo začiatok 

októbra 1916.318 

Do tejto iniciatívy ale zasiahol Milan Rastislav Štefánik. V druhej polovici roka 1916 

ho do Ruska vyslal Masaryk ako svojho zástupcu. Stalo sa tak na podnet Bohdana Pavlů, 

ktorý žiadal Masaryka o pomoc pri urovnaní vzťahov exulantov v Rusku a upozorňoval, že od 

toho bude závisieť príklon odboja k československému programu alebo k cárofilskej 

politike.319 Štefánik vyjadril k zámeru organizácie slovenského zjazdu odmietavé stanovisko 

a upozorňoval, že by takéto samostatné slovenské úsilie navonok demonštrovalo programovú 

nejednotnosť odboja. V liste z 29. septembra 1916 Štefánik písal: „Počúvam, že zamýšľate 

svolať slovenský sjazd a organizovať sa ako zvláštne teleso trebárs i podriadené 

československej organizácii. (...) Kladiem si otázku: Čo sa má sjazdom docieliť? (...) ...táto 

manifestácia ak bude čisto-slovenská a nebude prevedená v obozretnej a taktovej forme, môže 

zdôrazňovať zbytočne ekzistenciu Slovákov ako oddielneho telesa. V tom páde je nebezpečie 

ešte väčšie, že bude daná príležitosť ľuďom, ktorí sú neprajníci nášho politického sjednotenia, 

oficiálne formulovať protesty, a že bude daná zbraň do rúk nenašincom, ktorí si prajú riešenie 

československého problému v smysle nám protivnom.“320 Organizátori akcie napokon 

uposlúchli Štefánikove námietky a žiadny „slovenský zjazd“ sa nekonal. 

Štefánik pricestoval do Ruska aj v sprievode predstaviteľa Slovenskej ligy v Amerike 

– Gustáva Košíka. Americkí Slováci sa totiž rozhodli vyslať do Európy svojich zástupcov, 

aby zmonitorovali situáciu, o ktorej mali mätúce správy, a aby zaistili, že slovenské záujmy 

sú v zahraničnom odboji dostatočne hájené. Kompromisným výberom boli na cestu vyslaní 

Štefan Osuský321 a Gustáv Košík322. No zatiaľ čo Osuský napokon ostal pôsobiť na západe 

 
318 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77. 
319 LIPTÁK, Ľ. M. R. Štefánik, s. 82. 
320 Citované podľa: MARKOVIČ, I. Slováci v zahraničnej revolúcii, s. 64. 
321 Štefan Osuský (1889-1973) – slovenský právnik, účastník československého odboja na Západe, 

v medzivojnovom období československý vyslanec vo Francúzsku. Viac k nemu pozri: MICHÁLEK, Slavomír. 

Diplomat Štefan Osuský. Bratislava: VEDA, 1997.  
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Európy, Košík pokračoval v ceste do Ruska.323 Za prítomnosti Štefánika a Košíka v Rusku 

bol na konci augusta 1916 vypracovaný tzv. Kyjevský zápis, ktorý mal určiť základné 

princípy československého programu. Zápis vyjadroval odhodlanie Čechov a Slovákov 

vymaniť sa spod rakúskej a maďarskej nadvlády a ich túžbu po slobodnom vývine 

„v jednotný politicky nedielny a slobodný národ“, pod ochranou dohodových mocností. 

Československá národná rada (ďalej len ČSNR) bola podľa zápisu jedinou inštitúciou 

s kompetenciami zastupovať československú akciu a jej podpredseda Jozef Dürich bol 

poverený reprezentovať záujmy Rady i záujmy Čechov a Slovákov v Rusku. Kyjevský zápis 

podpísali okrem Štefánika, Košíka a Düricha aj dvaja zástupcovia Zväzu československých 

spolkov.324 Zástupca Slovenskej ligy tak podpísal dokument, ktorý bol formuláciou 

o jednotnom národe Čechov a Slovákov v rozpore s tým, čo uvádzala Clevelandská dohoda. 

Preto aby nebolo v Amerike pochybované o Košíkovej kompetentnosti plniť poslanie, 

s akým bol do Ruska vyslaný, zasadzoval sa aspoň za založenie samostatného slovenského 

časopisu, ktorého vydávanie by sčasti alebo úplne financovala Slovenská liga. Z listu 

od neznámeho českého predstaviteľa (nečitateľný podpis) správe Zväzu zo 4. 11. 1916 

vyplýva, že Slováci Janček, Jesenský, Gregor-Tajovský i Markovič boli v zásade proti 

vydávaniu samostatného časopisu, v záujme zachovania jednotného československého 

charakteru odboja. Uvedomovali si však riziko, že ak americkí krajania budú v tejto veci na 

Košíka tlačiť, mohli by tento publicistický priestor dostať práve ľudia činní v Spolku Štúra. 

Podľa autora listu bol preto Markovič pripravený aj na to, že ak by Košík predsa len trval na 

vydávaní časopisu, snažil by sa docieliť zloženie redakcie zo slovenských osobností, ktoré sú 

za československý program.325 Vydávanie samostatného slovenského časopisu sa napokon 

presadilo. Prvé číslo Slovenských hlasov vyšlo v nasledujúcom roku, v máji 1917. Naplnilo sa 

ale Markovičovo predsavzatie a redakčný kruh skutočne tvorili pročeskoslovensky 

orientovaní predstavitelia – Jozef Gregor Tajovský, Ján Jesenský, Ján Janček, Vladimír 

Hurban, Vladimír Daxner a Ivan Markovič. 

Osobná prítomnosť Košíka v Rusku ho presvedčila, aby sa priklonil k činnosti Zväzu 

a podporil československý ráz odboja. Spolok Štúra pochopil, že u Košíka viac nenájde 

podporu, preto pred predstaviteľmi Ligy v Amerike spochybňoval Košíkovo pôsobenie 

 
322 Gustáv Košík (1887-1956) – redaktor, organizačný pracovník slovenských krajanských spolkov v Amerike, 

počas prvej svetovej vojny spolupracoval s československým odbojom, po vzniku ČSR podporoval ľudácku 

autonomistickú politiku. 
323 Podrobnejšie pozri: BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 77-82. 
324 Kyjevský zápis, 29. august 1916. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I., dok. č. 140, s. 

448-449. 
325 VHA Praha, f. Svaz čs. spolků na Rusi, kart. 9, List Správe Zväzu československých spolkov v Rusku od 

neznámeho autora, Moskva 4. 11. 1916. 



74 
 

v Rusku a údajne ich mal presviedčať, aby Liga neposkytla peniaze na vydávanie slovenského 

časopisu.326 Výsmešným gestom potom bolo odoslanie listu od predstaviteľa Spolku Štúra 

práve Košíkovi s ironickým vyjadrením ľútosti, že sa nezúčastnil valného zhromaždenia 

spolku 2. 2. 1917: „škoda že Ste neboli i som presvedčení že to ľutovať budete, to čo by Ste 

bol videl i počul viacej takého momentu sotva sa dožijete!!“327 Táto valná porada „štúrovcov“ 

bola vyvrcholením rozkolu, keď aj Markovič o celej situácii už otvorene písal 

v Čechoslovákovi: „Našlo sa niekoľko slovenských jednotlivcov, nemajúcich potrebných 

predpokladov a potrebnej dobrej vôle pre organizovanú politickú prácu, ktorí nepochopili 

alebo nechceli pochopiť hlas dejín, a prikrývajúc sa nám všetkým drahým menom Ľudevíta 

Štúra, chceli narušiť jednotný česko-slovenský ráz našej politiky.“328 Markovič následne 

žiadal Spolok Štúra o zrušenie svojho členstva, ktoré bolo prijaté na spomínanej valnej 

porade. O členstvo v Spolku Štúra sa uchádzal v januári a pravdepodobne to mal byť z jeho 

strany posledný ústupok a zároveň pokusný krok v prospech urovnania vzťahov. Vo svojej 

žiadosti písal, že aj keď si bol vedomý názorovej odlišnosti, dúfal, že napokon sa ako Slováci 

dokážu zjednotiť v spoločnej práci. Po valnej porade, na ktorej boli zosmiešnené opozičné 

návrhy a námietky na fungovanie Spolku Štúra, sa presvedčil, že spoločná cesta tu nie je 

možná. „Úprimne ľutujem, že dajúc sa sviesť milným predpokladom a bláhovým nádejam 

prihlásil som sa za člena takéhoto spolku a tým som pripustil, aby moje meno – čo i len 

niekoľko dní – bolo v sozname spolkových členov.“329 Markoviča nasledovali aj ďalší Slováci 

(medzi inými Ján Janček, Ján Országh, Miloš Ruppeldt, Gustáv Paulíny), ktorí rovnako 

žiadali o vymazanie z menoslovu členov Spolku.330 

Keď stroskotala iniciatíva Spolku Štúra získať si priazeň amerických Slovákov, 

poslednou šancou pre členov spolku zostávala kooperácia s Jozefom Dürichom331, ktorý 

pricestoval do Ruska v máji 1916. Pôvodne mal v Rusku pôsobiť ako oficiálny reprezentant 

parížskej ČSNR a zastupovať jednotný československý program, avšak Dürich sa postupne od 

tejto koncepcie začal odkláňať cárofilským smerom. Edvard Beneš najskôr nechcel voči 

Dürichovi otvorene vystúpiť. V liste z konca roka 1916 preto apeloval na 

 
326 VHA Praha, f. Svaz čs. spolků na Rusi, kart. 7, IV. Porada Slovákov v Kyjeve, 25. 4. 1917. 
327 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, List J. Hraška G. Košíkovi, Moskva 3. 2. 1917. 
328 MAREK, Ján (pseud.). Naše nádeje (Novoročné kapitoly) II. Čechoslovák, roč. 3., č. 82, 2. 2. 1917, s. 3-4. T. 

Bandžuch tiež cituje uvedený článok a autorstvo pripisuje Janovi Markovi. Ide však o pseudonym Ivana 

Markoviča, pozri: BANDŽUCH, T. Slovenské vize, s. 119. 
329 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, List I. Markoviča výboru Slovensko-ruského 

spolku pamäti Štúra, Petrohrad 11. 2. 2017. 
330 Tamže. 
331 Josef Dürich (1847-1927) – český spisovateľ a politik, podpredseda ČSRN v Paríži, kvôli vzniknutej situácii 

v Rusku bol pozbavený funkcie, do politického života sa už nevrátil. Bližšie o Dürichovom pôsobení v Rusku 

pozri: VRÁBEL, Ferdinand. Podiel Slovákov na politickom usmernení česko-slovenskej zahraničnej akcie 

v Rusku (1914-1916). Vojenská história. 2016, č. 2, s. 51-56. 
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pročeskoslovenských odbojových predstaviteľov v Rusku, aby spoločným postupom čelili 

jeho konaniu, prevzali v Rusku vedúcu pozíciu a „nepustili k veslu lidi, kteří kompromitují 

všecko.“332 Ruská vláda v januári 1917 schválila vytvorenie samostatnej Národnej rady 

s Dürichom na čele a Spolok Štúra sa k tejto Dürichovej rade prihlásil. Ich „partnerstvo“ ale 

nemalo dlhé trvanie. Ruská februárová revolúcia zmietla vládu cára, bez podpory ktorej 

Dürichova rada zanikla a s ňou aj Spolok Štúra. 

Napriek tomu, že pokusy Slovákov o diplomatické urovnanie rozkolu so Spolkom 

Štúra zlyhávali, opäť sa prejavila Markovičova pragmatickosť a vôľa ku kompromisnému 

riešeniu sporných situácií. Inicioval vzájomnú komunikáciu, navrhoval stretnutia či dokonca 

sám požiadal o členstvo v spolku veriac, že so „štúrovcami“ nájdu spoločnú reč. Jedna 

podmienka ale zostávala pre Markoviča nemenná, a síce zachovanie československého rázu 

odboja. Pokusy o zmier boli neúspešné, no problém napokon vyriešila februárová revolúcia.  

 

3.3 Krehká česko-slovenská spolupráca 

„A pri každom prechode na novú myšlienku sa nám duša trasie slastným očakávaním: 

no, tieto (...) nasledujúce slová už budú určené nám (...) Slovákom (...) Ale tu sa znenazdajky 

obloha zatiahla veľkou, tmavo-sivou chmárou, zakryla slnko a Masaryk končí.“333 Týmito 

slovami spomínal na Masarykov prejav Mikuláš Gacek, slovenský učiteľ a spisovateľ, ktorý 

bol v Rusku vojnovým zajatcom a po februárovej revolúcii sa prihlásil do československých 

légií.334 Ako jeden z vyslaných zástupcov legionárskeho vojska sa zúčastnil oficiálnej 

návštevy Masaryka v Boryspile (dnešná Ukrajina – mesto neďaleko Kyjeva). Vo svojom 

prejave Masaryk hovoril o stave československého odbojového hnutia, no na Gacekovo veľké 

sklamanie sa zmieňoval len o Čechoch, pričom o Slovákoch nepovedal ani slovo.335 O svojej 

skúsenosti s nazeraním na slovenskú otázku napísal vo vojnových memoároch aj Janko 

Jesenský. Pri jednom stretnutí s legionárom českého pôvodu mu tento vojak údajne povedal, 

že „Slováci sú Česi“, čo sa Jesenskému tak úplne nepozdávalo a odvetil mu, že v takom 

prípade to platí recipročne a aj „Česi sú Slováci“. Túto situáciu Jesenský okomentoval 

prorockými slovami: „Vyslovili sme vlastne základnú myšlienku československej teórie. 

Z nášho rozhovoru vysvitlo, že ona bude spojivom a bude rozdelovateľom, bude semenom 

jednoty a jadrom sváru.“336 

 
332 VHA Praha, f. ČSNR v Paríži, kart. 23, List E. Beneša predstaviteľom odboja v Rusku, Paríž 31. 12. 1916. 
333 GACEK, M. Sibírske zápisky, s. 105-106. 
334 Tamže, s. 93. 
335 Tamže, s. 105-106. 
336 JESENSKÝ, J. Cestou k slobode, s. 106. 
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Na základe uvedených alebo podobných memoárových výpovedí337 samozrejme 

nemožno vyvodzovať jasné závery o tom, že Slováci boli zo strany Čechov zneuznávaní ako 

súčasť odboja za vznik spoločného štátu. Avšak ako ukážem na viacerých príkladoch, určitá 

slovenská časť odboja skutočne trpela (a možno oprávnene) akýmsi pocitom krivdy 

a nedocenenia. 

Masaryk do Ruska pricestoval v máji 1917, do pomerov pozmenených ruskými 

revolučnými udalosťami. Za jeho prítomnosti sa v Kyjeve zišiel v poradí už tretí zjazd Zväzu, 

ktorý časopis Slovenské hlasy označil za „prvý československý národný zjazd.“338 Na zjazde 

bola ustanovená Odbočka ČSNR v Rusku (ďalej len Odbočka) ako oficiálny reprezentant 

československého politického programu v Rusku. Skladala sa z predsedníctva a zo štyroch 

pracovných komisií: organizačne-finančnej, vojenskej, zajateckej a propagačnej. Markovič 

bol zvolený do predsedníctva Odbočky za sekretára a v komisiách mali zastúpenie aj ďalší 

Slováci (dokopy bolo v Odbočke z 30 členov 7 Slovákov).  

V lete 1917 sa mala konať plenárna schôdza Odbočky. Slovenskí zástupcovia sa zišli 

už skôr na akejsi „slovenskej predporade“, aby prediskutovali, s akými bodmi vystúpia na 

oficiálnych rokovaniach. Na priebeh tejto predporady spomínal Jesenský takto: „Česi sú to, - 

hovoril ktorýsi rečník, - ktorí so Slovákmi nechcú mať nič spoločného. Hovoria vždy len 

o českom vojsku, českom boji, českej politike, českej samostatnosti, českom štáte, českej 

kultúre, českej histórii, ako čo by sme my Slováci nejestvovali. -Vyslovujem svoju obavu, - 

hovoril druhý rečník, - že Slováci majú byť len akýmsi „futrom“ pre českého ľva, a uvidíte, že 

sa dostaneme len do jeho žalúdka. (...) Usniesli sme sa, že vyšleme k predsedovi Národnej 

rady, prof. Masarykovi, deputáciu, aby čím častejšie užíval výrazu „československý“.“339 

S touto slovenskou ponosou bol Masaryk skutočne konfrontovaný na plenárnej 

schôdzi Odbočky v Moskve v polovici augusta 1917. Ján Országh ako člen organizačno-

finančnej komisie Odbočky referoval: „Včera byla porada Slováků, kde bylo navrženo vyslat 

k prof. Masarykovi deputaci se žádostí, aby pokud možno nejvíce užíval názvu 

československý. (...) Je to obecné přání všech Slováků zde v Moskve i v Rusku.“ Vladimír 

Hurban340 z propagačnej komisie sa tiež zapojil do diskusie: „Je vůbec nutno, aby byla 

 
337 O memoároch, denníkoch a osobných výpovediach ako historických prameňoch pozri: ZABLOUDILOVÁ, 

Jitka. Vzpomínky českých válečných zajatců z 1. světové války. In: SEKYRKOVÁ, Milada, ed. Paměti 

a vzpomínky jako historický pramen. Praha: Národní technické muzeum, 2006, s. 207-220; alebo tiež: 

DUDEKOVÁ, Gabriela. Zajatci v prvej svetovej vojne – význam a miesto memoárov pri výskume. In: Paměti 

a vzpomínky jako historický pramen, s. 221-241. 
338 Československý národný sjazd. Slovenské hlasy, č. 1, 17. mája 1917, s. 2. 
339 JESENSKÝ, J. Cestou k slobode, s. 166-167. 
340 Vladimír Hurban (1883-1949) – slovenský novinár, vojak, syn S. H. Vajanského, predstaviteľ 

československého odboja v Rusku, v medzivojnovom období československý atašé a diplomat. 



77 
 

dodržována terminologie „československý“, má to důležitost citovou a nemalý význam 

agitační.“ Masaryk na to odpovedal, že sa bude snažiť používať termín čo najviac, 

a pripomínal, že jeho program je a vždy bol vedený v zmysle československom.341 

Nejednotný spôsob vyjadrovania sa však netýkal len Masaryka, ale premietol sa aj do 

oficiálnych dokumentov vydávaných odbojovými orgánmi. Na potrebu zjednotenia 

používania pojmov upozorňoval aj Markovič ako sekretár Odbočky: „Bolo by na čase, keby 

prezidiálna komisia vyniesla principielné usnesenie ohľadom spôsobu písania slova 

„československý“. Orgány a časopisy OČSNR píšu nekonzekventne raz „československý“, raz 

„česko-slovenský“ a niekedy i „Česko-Slovenský“. Na základe svojho principiálneho 

usnesenia by potom prezidium OČSNR požiadala všetky orgány Odbočky, menovite 

i časopisy, aby sa pri písaní tohoto slova držaly konzekventne jedného spôsobu.“342 Taktiež 

Vladimír Daxner343 v správe o vojenskej a náborovej činnosti naliehal: „Prosím, aby bylo 

správně užíváno názvu našeho vojska. V blanketech pro soupis se mluví o českém vojsku, 

předseda vojenské komise říká českoslovácké vojsko.“344 

Na citovanej plenárnej schôdzi Odbočky nasledovala po terminologickej výčitke 

ohľadom používania pojmu „československý“ diskusia aj o ďalšom probléme, ktorý sa medzi 

Čechmi a Slovákmi vyskytoval. Išlo o komplikácie spojené s náborom nových posíl spomedzi 

vojnových zajatcov do československého vojska, pred ktorým sa predovšetkým zajatci 

slovenského pôvodu zdráhali. Jiří Klecanda345, tiež sekretár Odbočky, videl hlavný problém 

v odbornej spôsobilosti českých náborových emisárov: „Emisaři často nemají potuchy 

o Slovensku. Je nutno vydati pro ně nějakou informační čítanku o slovenských věcech.“346 Na 

to sa však ohradili českí členovia vojenskej komisie, že emisári sú o slovenských veciach 

informovaní dobre a pokiaľ je to možné, vysielajú medzi zajatcov-Slovákov slovenských 

emisárov, ktorých ale je veľký nedostatok.347 Vladimír Daxner zase poukazoval na nedôveru, 

ktorú slovenskí zajatci pociťovali voči Čechom: „Je tu skutečně silný separatismus. Naopak 

mezi Čechy, zejména mezi intelligenty, je zvyk mluviti s opovržením o Slovácích. Ti bolševici 

 
341 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, kart. 22, Zápis o I. plenárnej schôdzi Odbočky československej 

Národnej rady pre Rusko, Moskva 14. – 18. 8. 1917. 
342 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, kart. 7, List I. Markoviča Prezídiu Odbočky ČSNR, Moskva 13. 

12. 2017. 
343 Vladimír Daxner (1888-1971) – slovenský právnik, predstaviteľ československého odboja v Rusku, 

v medzivojnovom období pôsobil ako notár, zapojil sa do SNP. 
344 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, kart. 22, Schôdza 2. 12. 1917, Správa o činnosti vojenskej 

a náborovej. 
345 Jiří Klecanda (1890-1918) – český krajan už pred vojnou pôsobiaci v Rusku, aktívny v krajanskej spolkovej 

činnosti, predstaviteľ česko-slovenského odboja, zomrel predčasne v ruskom Omsku. 
346 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, kart. 22, Zápis o I. plenárnej schôdzi Odbočky československej 

Národnej rady pre Rusko, Moskva 14. – 18. 8. 1917. 
347 Tamže. 
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a austrofilští agitátori by jiste neměli tolik úspěchu mezi Slováky, kdyby se Češi chovali 

k Slovákům jinak.“ Iný názor na to mal Pavlů, ktorý takéto argumenty pokladal za 

preceňované: „Neshody v otázce československé jsou v podstatě malichernosti. Občas se 

zapomene napsat „československý“. Ale stejně často Slováci nesprávně říkají slovenský místo 

československý.(...) O zneuznávání a podceňování Slováků nelze mluvit.“348  

Citovaná diskusia zo schôdze ukazuje, že otázka jasného odlišovania významu pojmov 

„český“ a „československý“ mala pre mnohých Slovákov veľký význam. Predstavitelia 

odboja si uvedomovali, že ak sa bude hovoriť len o českom hnutí, budú to mnohí Slováci 

pokladať za krivdu. Aj z tohto dôvodu boli výčitky slovenských predstaviteľov voči svojim 

českým kolegom miestami možno precitlivené. Z vyššie citovaných rozhovorov však možno 

badať tendenciu českých predstaviteľov nepripisovať tomuto problému vážnosť a vnímať ho 

ako malicherný. V tejto veci sa ukázal odlišný pohľad kolegov Pavlů a Markoviča. Pavlů 

neprikladal jednotnosti používania termínov hlbší význam, zatiaľ čo Markovič vnímal 

citlivosť tejto otázky na slovenskej strane, a to, že výrazne vplýva na rozhodovanie Slovákov 

o podpore či odmietnutí československej odbojovej činnosti. 

 

3.4 Problémy s náborom Slovákov do légií 

V zahraničí sa rozvinul nielen politický boj českých a slovenských krajanov za 

vytvorenie spoločnej vlasti, ale vytvárali sa tiež vojenské útvary bojujúce na strane 

dohodových štátov. Dobrovoľnícke jednotky vznikali vo Francúzsku, v USA, v Srbsku aj 

v Taliansku. Najväčší potenciál na vytváranie vojska bol ale v Rusku – vďaka aktivitám 

krajanov, ale najmä preto, že najväčší podiel českých a slovenských zajatcov v bojujúcich 

krajinách sa nachádzal práve na ruskom území. Organizácia československých zahraničných 

vojenských jednotiek, ktoré by bojovali proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku, sa stala jednou 

z priorít odbojového programu.349 

Vznik jednotiek v rámci ruskej armády bol v obmedzenej miere povolený od začiatku 

vojny. Na konci septembra 1914 prisahalo vernosť svojmu práporu v Kyjeve približne 700 

príslušníkov Českej družiny, ktorá sa stala základom československých légií. Počet 

príslušníkov sa postupne zväčšoval aj z radov zajatcov a prebehlíkov. V roku 1916 sa družina 

rozrástla na Česko-slovenský strelecký pluk a neskôr na Česko-slovenskú streleckú 

brigádu.350 Po známej vyhratej bitke pri Zborove v polovici roka 1917, kde sa aktívne 

 
348 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, kart. 22, Zápis o I. plenárnej schôdzi Odbočky československej 

Národnej rady pre Rusko, Moskva 14. – 18. 8. 1917. 
349 KOVÁČ, D. a kol., Slovensko v 20. storočí, s. 79-82. 
350 Tamže, s. 81. 
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vyznamenali aj československé jednotky, bol ruskou Dočasnou vládou povolený oveľa 

masovejší nábor v zajateckých táboroch a počet legionárov prudko narastal. 

Okrem niekoľkých zajatcov so sformovaným politickým presvedčením, ktorí vo 

vstupe do československých légií videli formu politickej angažovanosti, však prevažná 

väčšina slovenských zajatcov nemala vyvinuté politické vedomie a o vstup do légií nejavila 

veľký záujem. K presviedčaniu na vstup do československých vojsk pribudla aj agitácia 

boľševikov, ktorí nabádali zajatcov k účasti na ich revolučnom hnutí. Boľševický nábor ale 

tiež nevykazoval veľké výsledky, pretože zajatci vo všeobecnosti boli voči politickej 

propagande apatickí a politické či nacionalistické presviedčanie u nich vyvolávalo skôr pocit 

nedôvery.351 Odbojoví predstavitelia síce navonok chceli zachovávať jednotný dojem 

československého spojenia, no ukazovalo sa, že v skutočnosti bude vo vnútri légií potrebné 

najskôr podporovať slovenskú otázku, inak bude vôľa identifikovať sa s československým 

hnutím u slovenských zajatcov veľmi slabá. 

Odbočka pri nábore teda začala viac dbať na záležitosti slovenských zajatcov. Do 

zajateckých táborov bol zasielaný propagačný leták podpísaný V. Daxnerom a J. G. 

Tajovským, ktorý mal Slovákov informovať o spoločnom československom úsilí: „Neviem, či 

znáte o tom, že my Slováci a Češi svorne spoločne robíme za slobodu a samostatnosť našich 

zemí otvorenú revolúciu proti Rakúsko-Uhorsku a že dnes máme už na desiatky tisícok 

dobrovolníckeho česko-slovenského vojska.“ Leták tiež na vyžiadanie ponúkal možnosť 

zasielania informačných brožúr a slovenských novín do táborov: „ja verím, že keď si ich 

poprečitujete, jasné vám bude jedno: hlásiť sa otvorene k nám a medzi nás.“352 Okrem toho 

sa Odbočka snažila medzi slovenských zajatcov vysielať viac emisárov-Slovákov. Slovenskí 

emisári dokonca dostali zvláštne pokyny, ako majú odpovedať na najčastejšie kladené otázky 

a námietky slovenských zajatcov („čo bude s mojou rodinou, ak sa mi niečo stane?“, „čo ak 

vojnu vyhrajú Nemci a Maďari?“), a ako majú reagovať v prípade, že sa zajatci odvolajú na  

chorobu, prísahu a pod. Emisári si podľa pokynov mali značiť, kde a koľko slovenských 

zajatcov našli, v akých podmienkach žijú a či by sa zvýšila šanca ich vstupu do légií, ak by 

bol do tábora vyslaný ešte ďalší emisár-Slovák. 353 Na jeseň v roku 1918 bol dokonca 

v Irkutsku zriadený tzv. výchovný tábor pre Slovákov. Slovenskí lektori (medzi nimi bol napr. 

už vyššie spomínaný Mikuláš Gacek) mali zajatcov vyučovať slovenský pravopis, zemepis, 

 
351 BENKO, J. Medzi nacionalizmom a socializmom, s. 172-173. 
352 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 76, Propagačný leták, Kyjev, október 1917. 
353 VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, Pokyny slovenským emisárom, Kyjev, máj 1917. 
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základy vojenského výcviku a povzbudzovať ich k vstupu do československého vojska.354 

Napriek zvýšeným snahám odbojárov musím súhlasiť s konštatovaním historika Juraja Benka, 

že slovenskí legionári sa s československým legionárskym spoločenstvom hodnotovo zžili až 

ex post. Ich postoje a národná identita sa formovali roky až v samotnom prostredí légií, 

vplyvom dôraznej osvety a vzdelávania vo vlasteneckom duchu.355 

Problémov s náborom Slovákov si bol vedomý aj Markovič, preto úradnícka práca 

vzdialená od náborovej činnosti ho obzvlášť netešila. Pripomeniem, že po poslednom zjazde 

Zväzu v máji 1917, na ktorom bola vytvorená Odbočka, získal funkciu sekretára a tým sa ako 

jediný Slovák ocitol vo vedúcich úradoch oficiálneho odbojového orgánu v Rusku. No už pár 

dní po prijatí tohto postu poslal prezidiálnej komisii Odbočky svoju žiadosť o rezignáciu 

z funkcie sekretára: „Na toto miesto v našej spoločnosti je hodne ľudí povolanejších, 

zkúsenejších a schopnejších, kdežto agitácia tlačou i slovom medzi slovenskými zajatcami 

vyžaduje mnoho práce a počet pracovníkov na tomto poli je veľmi obmedzený. Moje miesto je 

medzi týmito pracovníkmi a len medzi nimi.“356 Odpoveď prezidiálnej komisie na 

Markovičovu žiadosť sa v archíve nenachádza. Avšak je zrejmé, že jeho rezignácia prijatá 

nebola, pretože Markovič pôsobil vo funkcii sekretára ešte celý nasledujúci rok. Vo 

zväzových orgánoch postupne dostával čoraz viac práce a v decembri 1917 bol ustanovený 

tiež správcom expozitúry Odbočky v Moskve a zároveň referentom pre finančné záležitosti 

Odbočky.357 

 

3.5 Práca pod vedením Edvarda Beneša 1918–1919 

Posledný rok vojny znamenal pre Markoviča veľký prelom.358 Z komplikovanej ruskej 

politickej situácie sa ako spolupracovník ČSNR dostal do západného politického prostredia 

a po boku Edvarda Beneša aj do centra diplomatických kruhov. Ešte v prvej polovici roka 

1918 Markovič ako zástupca Odbočky absolvoval rokovania v Omsku a Moskve o odchode 

československého vojska z Ruska. Na konci mája z Moskvy informoval Odbočku (v tej dobe 

kvôli vojenskej hrozbe presťahovanú z Kyjeva do Pyriatynu), že francúzskou vládou bolo 

 
354 VHA v Prahe, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, Brožúra Vojna a mier zostavená J. G. 

Tajovským. 
355 Juraj BENKO, Vojnová socializácia mužov v armáde, v zajatí a v légiách (1914-1921). In: Forum Historiae, 

2009, roč. 3, č. 1, s. 46-65. Dostupné na internete [online]: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/05-

benko.pdf. Posledný náhľad 12. 10. 2020. 
356 VHA v Prahe, Fond OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, kart. 77, List I. Markoviča Prezidiálnej komisii 

Odbočky, Petrohrad 22. 5. 1917. 
357 VHA v Prahe, Fond OČSNR v Rusku, Prezídium, kart. 7, List ČSNR – Odbočky I. Markovičovi, Kyjev 9. 12. 

1917. 
358 Časť textu tejto podkapitoly bola publikovaná vo forme článku. Pozri: BORBÉLYOVÁ, Dominika. Z Ruska 

do Paríža. K vývoju vzťahu Ivana Markoviča k Edvardovi Benešovi. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše. 

Praha: Společnost Evarda Beneše, 2017, s. 28-35. 
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udelené rozhodnutie o odchode časti československého armádneho zboru cez Archangeľsk, 

pretože možnosť lodnej dopravy z Vladivostoku bola obmedzená.359 A o necelé dva mesiace 

sa už Markovič nachádzal v Paríži ako spolupracovník ČSNR.  

Okolnosti Markovičovho odchodu nie sú jednoznačne známe.360 Janko Jesenský v 

pamätiach uvádza, že v apríli 1918 si pracovníci Odbočky mali možnosť zvoliť, či chcú 

zostať v Rusku alebo odísť do Francúzska: „V kancelárii Odbočky bol vyložený hárok 

s dvoma rubrikami. Jedna mala obsahovať mená tých, ktorí chceli ísť do Francúzska, druhá 

tých, čo by radšej zostali v Rusku. Do jednej alebo do druhej sme sa mali zapísať.“ 361 

Markovič svoj presun z Ruska do Paríža opisuje len stroho: „Koncom r. 1917 a v r. 1918 

prichodili do Francúzska slovenskí dobrovolníci z Ameriky i z Ruska a Rumunska. Tak sa 

dostalo do kancelárie Č.S.N.R. v Paríži niekoľko slovenských spolupracovníkov (...), ku 

ktorým v júli 1918 pridružil som sa i ja.“362 Edvard Beneš taktiež nehovorí nič bližšie 

o príchode Markoviča do Paríža. Jeho meno uvádza len v súvislosti s tlačovou a propagačnou 

prácou, ktorej sa od roku 1918 Markovič začal zúčastňovať.363 Konkrétnejšia indícia sa 

nachádza v brožúre o Ivanovi Markovičovi, ktorá bola vydaná ako propagačný materiál pred 

voľbami 1925 legionárskou obcou. Publikácia uvádza, že počas hore spomínaných rokovaní 

v Moskve o odsune československého vojska z Ruska, sa v máji 1918 v Čeľabinsku odohral 

známy násilný incident, ktorý spustil konflikt medzi československým a boľševickým 

vojskom. Lev Trockij ako ľudový komisár pre armádu a námorníctvo, krátko na to vydal 

príkaz na zatknutie členov Odbočky, nachádzajúcich sa v Moskve. Brožúra uvádza, že vďaka 

falošným dokladom, ktorými sa vydával za srbského vojaka, sa Markovičovi podarilo odísť 

do Francúzska.364 

V Paríži nastala pre Markoviča ako spolupracovníka ČSNR nová etapa odbojovej 

činnosti. Markovič pôsobil jednak vo funkcii šéfredaktora časopisov Československá 

samostatnosť a La Nation Tchéque, no vďaka Benešovi sa dostal do centra zahraničného 

diplomatického diania. Prvou významnou skúsenosťou pre Markoviča boli politické 

rokovania v Ženeve v októbri 1918. Išlo o dôležité stretnutie reprezentantov domácej (českej) 

 
359 KUDELA, Josef. S naším vojskem na Rusi. II. Na druhou stranu. Praha: Památník Odboje, 1923, s. 170. 
360 Marián Hronský uvádza, že Markovič odišiel na jar 1918 do Paríža na Benešovo pozvanie, neodvoláva sa 

však na zdroj, z ktorého túto informáciu čerpá. Pozri: HRONSKÝ, M. Slovensko pri zrode Československa, s. 

88. 
361 Jesenský sa rozhodol pre Francúzsko, do ktorého sa ale kvôli komplikovanej situácii odsunu 

československých legionárov na západ, a kvôli jeho zvoleniu za podpredsedu Odbočky, napokon nedostal. 

Markovičov odchod do Paríža spomína, no bez podrobnejšieho opisu. Pozri: JESENSKÝ, J. Cestou k slobode, s. 

186, 206. 
362 MARKOVIČ, I. Slováci v zahraničnej revolúcii, s. 59. 
363 BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. I. díl, s. 150. 
364 Slovenský národný archív (ďalej len SNA), f. Československá soc. dem. strana robotnícka, Brožúra „Dr. Ivan 

Markovič“, napísal Karol Zmrhal, s. 8. 
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politiky s vodcami zahraničnej odbojovej akcie, na ktorom sa preberali otázky o budúcom 

usporiadaní československého štátu, jeho pomeru k iným národom i o podmienkach prímeria 

s Rakúsko-Uhorskom.365 Rakúska vláda vtedy prekvapivo dovolila delegácii českých 

politikov odcestovať do Švajčiarska. Česká delegácia dorazila postupne v dňoch 25. až 26. 

októbra do Ženevy, kde ich už vítal Štefan Osuský. Odbojová delegácia vedená Benešom, v 

sprievode Ludvíka Strimpla a Ivana Markoviča, sa k nim pripojila 28. októbra (nevediac 

o tom, čo sa práve odohrávalo v Prahe).366 Druhou veľkou skúsenosťou, ktorú Markovič zažil 

ako spolupracovník Benešovho ministerstva zahraničných vecí, bola jeho účasť na parížskych 

mierových rokovaniach. Atmosféra konferencie zanechala na Markoviča silný dojem: 

„Predstavitelia národa, otročného po dlhé storočia, spolurozhodujú s ostatnými, aj celkom 

malými slobodnými národami sveta o osude svojom a svojich odvekých ujarmovateľov. Tento 

fakt je a bude vždy jedným z najskvelejších bodov dejín nášho národa.“367 

Na parížskej konferencii však nezotrval dlho. Od konca februára 1919 Markovič, 

pravdepodobne vo funkcii sekretára ministerstva zahraničných vecí, sledoval situáciu na 

slovensko-maďarskom pohraničí a z Bratislavy a Prahy pravidelne informoval Beneša do 

Paríža o armádnych záležitostiach, prebiehajúcej maďarskej propagande proti Čechom, stave 

štátnej správy i o práci českých a slovenských úradníkov.368 Táto korešpondencia bola vždy 

adresovaná priamo Benešovi, takže je možné, že išlo skôr o hlásenia súkromného než 

oficiálneho charakteru, na rozdiel napr. od Ivana Krnu, ktorý ako zástupca splnomocnenca 

ČSR v Maďarsku podával obdobné hlásenia, avšak adresované ministerstvu zahraničných 

vecí.369  Keď v marci 1919 prebehol v Maďarsku komunistický prevrat a vznikla Maďarská 

republika rád, Markovič bol ako člen československej diplomatickej misie prítomný 

v Budapešti. O týchto udalostiach Benešovi stručne napísal: „Zkrátka, červeno-bielo-zelená 

Maďária sa prebarvila za 24 hodín celá na červenú, považujúc toto za posledný prostriedok, 

ktorým sa dá zachrániť maďarská štátna myšlienka.“370 

Markovič sa na Beneša obracal aj vo veci svojho budúceho pôsobenia, keď sa 

rozhodoval medzi prácou v Prahe alebo Bratislave. Ako sa sám vyjadril, najradšej by zostal aj 

naďalej pracovať vedľa Beneša na ministerstve: „Priznám, keby som vybral to, čo by mi 

podľa dnešnej situácie osobne bolo príjemnejšie, to by som rozhodne trval na práci pri Vás. 

 
365 BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. II. díl, s. 382-383. 
366 MARÈS, A. Edvard Beneš od slávy k propasti, 2016, s. 83. 
367 DEÁK, Ladislav. Súčasníci o Trianone. Bratislava: Kubko Goral, 1996, s. 10. 
368 K tomu pozri: BOISSERIE, É. „Markovič zdeluje...“. Úryvky z korešpondencie Ivana Markoviča, s. 29-43. 

BOISSERIE, É. „Situácia ešte nie je kritická...“. Problémy vládnutia na Slovensku, s. 271-288. 
369 Bližšie pozri: DEJMEK, J. a KOLÁŘ, F., eds. Dokumenty československé zahraniční politiky, dokumenty č. 

119 a 124. 
370 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Bratislava 26. 3. 1919. 
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Som presvedčený, že takej harmónie inde nenájdem. Ani takej príjemnej existencie.“371 Avšak 

uvedomoval si tiež skutočnosť, že na Slovensku bolo potrebné zapojiť do politickej práce čo 

najviac schopných ľudí, ktorých tam bol nedostatok. Beneš dal Markovičovi vo výbere voľnú 

ruku. Zároveň s Markovičom na Slovensku počítal Vavro Šrobár, vtedajší minister pre správu 

Slovenska, ktorý chcel Markovičovi zveriť buď bratislavské županstvo, alebo niektorý referát 

vo svojom ministerstve.372 Napokon sa neuskutočnila ani jedna z týchto možností, pretože ako 

píše Markovič, pre „posledné udalosti“ nenastúpil na miesto župana v Bratislave373, ale bol 

poverený udržovať spojenie medzi Slovenskom na jednej strane a generálom Mauriceom 

Pellé374 a pražskými ministerstvami na strane druhej.375 Pod pojmom „posledné udalosti“ mal 

zrejme na mysli maďarský vojenský vpád na slovenské územie. Napriek tomu, že Markovič 

bol napokon v septembri menovaný do funkcie vládneho tajomníka na ministerstve pre správu 

Slovenska, nevzdal sa predstavy práce na ministerstve zahraničných vecí: „ale predsa Vás 

prosím, aby ste ma nevytreli definitívne z radu tých, ktorí pozdejšie mohli by prísť do povahy 

pri zaplnení niektorého zodpovedajúceho miesta vo Vašom ministerstve. Zostáva stále mojou 

úprimnou túžbou pracovať pod Vaším vedením.“376 

Súdim, že Beneš pokladal Markoviča za človeka, na ktorého sa mohol po pracovnej 

stránke spoľahnúť. Jednak mu boli zverené redakcie časopisov Československá samostatnosť 

a La Nation Tchéque. Taktiež spolu s Ludvíkom Strimplom zodpovedali za chod úradu ČSNR 

v Paríži po tom, ako sa Beneš stal ministrom v dočasnej československej vláde a iní 

funkcionári ČSNR, Lev Sychrava s Levom Borským, sa stali dočasnými vyslancami.377 Beneš 

pritom pôvodne bral do úvahy aj Markoviča vo funkcii dočasného vyslanca v Ríme378, takže 

zrejme nepochyboval o jeho zodpovednosti a dôveryhodnosti. Takisto niet pochýb o tom, že 

Markovič si Beneša ako svojho nadriadeného nanajvýš vážil a chcel v ich profesijnej 

spolupráci pokračovať. Súhra v pracovnej oblasti sa odrazila aj na úrovni ich osobného 

 
371 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Praha 15. 4. 1919. 
372 Tamže. 
373 Predstaviteľom Bratislavskej župy bol od 29. 12. 1918 Samuel Zoch, no už vo februári 1919 ponúkol svoju 

rezignáciu. Na Šrobárovu žiadosť zotrval na svojom poste do jesene. Šrobár zrejme preto hľadal nového 

kandidáta do funkcie župana, a tak do úvahy prišiel aj Markovič. Zocha v úrade napokon vystriedal Metod Bella. 

Pre viac informácií o obsadzovaní županských postov pozri: ŠUCHOVÁ, Xénia. „Šrobárovi muži“. 

Vymenovanie prvých československých županov ministrom s plnou mocou pre Slovensko Vavrom Šrobárom. 

In: Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník, s. 319-343. 
374 Francúzsky generál Maurice Pellé bol menovaný do funkcie vrchného veliteľa československej armády. Pre 

viac informácií o pôsobení francúzskych a talianskych armád na československom území pozri: 

FERENČUHOVÁ, B. Talianska a francúzska vojenská misia na Slovensku, s. 133-148. 
375 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Praha 14. 6. 1919. 
376 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Bratislava 4. 10. 1919. 
377 DEJMEK, J. a KOLÁŘ, F., eds. Dokumenty československé zahraniční politiky, s. 23. 
378 Vyplýva to z korešpondencie medzi Masarykom a Benešom. Pozri: HÁJKOVÁ, D. a ŠEDIVÝ, I., eds. 

Korespondence T. G. Masaryk-Edvard Beneš, telegramy č. 236 a č. 243. 
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vzťahu. Markovič sa Beneša pýtal nielen na názor o jeho budúcom politickom poste, ale 

zdôveril sa mu aj so svojou dilemou o vstupe do niektorej z politických strán: „Sám som stále 

na rozcestí. Do nár. soc. strany nemám chuti a v soc. dem. strane mi vadí práve Stivínovský 

teror. (...) Podľa všetkého rozhodnem sa asi vstúpiť i formálne do soc. dem.“379 Markovič 

v citáte odkazoval na činnosť Josefa Stivína, predstaviteľa českej sociálnej demokracie 

a šéfredaktora tlačového orgánu sociálnych demokratov – Práva lidu, ktorého kontakty 

s predstaviteľmi boľševizmu pôsobili v čase konsolidácie novej republiky kontroverzne (o 

tom podrobnejšie v nasledujúcej kapitole). 

Dôverný charakter komunikácie sa však neprejavil len z Markovičovej strany. 

V citovanom archívnom fonde sa nachádza síce len jeden list od Beneša určený Markovičovi, 

no býva pomerne často uvádzaný a tiež zneužívaný predovšetkým k formulovaniu rôznych 

konšpirácií kvôli nasledovným Benešovým vetám: „Se Štefánikem jsem měl konflikt. Je třeba, 

abyste to vědel, ale je to jen pro Vás. Je mezi námi konec – myslím úplně. Zachovejte věc 

výlučně pro sebe.“380 List necitujem preto, aby som podporila konšpiračné hypotézy o smrti 

M. R. Štefánika, ale pre ilustráciu toho, že informáciu takej delikátnej povahy by Beneš 

nezveroval niekomu, komu nedôveroval. Preto predpokladám, že rovnako Beneš prechovával 

k Markovičovi okrem pracovného aj dôverný osobný vzťah.  

Pôsobenie pod Benešovým vedením Markoviča výrazne ovplyvnilo a zrejme 

definitívne nasmerovalo na politickú dráhu. Na základe jeho slov je zjavné, že k Benešovi 

prechovával pozitívny, priam až obdivný vzťah. Starší a politicky skúsenejší Beneš, najbližší 

spolupracovník Masaryka, pohybujúci sa v tých najvyšších kruhoch európskej politiky, 

prirodzene, mohol na mladého začínajúceho politika učiniť silný dojem. Okrem toho 

Markovič vďaka spolupráci s Benešom mohol byť svedkom atmosféry najvýznamnejších 

diplomatických rokovaní na úrovni domácej i svetovej politiky. Pravdepodobne aj 

z Benešovej strany pociťoval potrebnú mieru dôvery na to, aby sa pod jeho vedením cítil 

komfortne. Niet sa preto čomu diviť, ak Markovič túžil pokračovať v práci na Benešovom 

ministerstve. Síce sa Markovičovi jeho predstava práce po Benešovom boku nenaplnila, 

stretával sa s ním ale naďalej na pôde najvyšších politických inštitúcií Československej 

republiky. 

 

 

 
379 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Praha 7. 4. 1919.  
380 SNA, f. Ivan Markovič, List E. Beneša I. Markovičovi, Paríž 9. 4. 1919. 
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4 Ivan Markovič – politik a sociálny demokrat 

 

4.1 Slovenská sociálna demokracia pred prvou svetovou vojnou 

 Socializmus ako vplyvný ideový fenomén sa v Rakúsko-Uhorsku začal udomácňovať 

od 70. rokov 19. storočia. Na rozdiel od západnej Európy sa však rozvíjal v špecifických 

podmienkach mnohonárodnostného štátu, v ktorom socialistická požiadavka 

internacionalizmu získavala svojskú podobu požiadavky rovnoprávnosti národov.381 

Socialistické hnutie naberalo na intenzite spoločne s nacionalistickým a pálčivosť národnej 

otázky na celoštátnej úrovni sa premietala aj do agendy sociálnodemokratických strán 

v rakúskej a uhorskej časti monarchie.382 

Základy celorakúskej sociálnodemokratickej strany boli položené v roku 1874 a už 

štyri roky na to vznikla v rámci strany osobitná organizácia českých sociálnych demokratov. 

Organizácia sa v roku 1893 od celorakúskych štruktúr oddelila a konštituovala sa ako 

samostatná Českoslovanská sociálnodemokratická strana robotnícka.383 V uhorskej časti 

monarchie bola Sociálnodemokratická strana Uhorska založená na zjazde uhorského 

robotníckeho hnutia 7. – 8. decembra 1890 v Budapešti.384 Strana organizačne združovala 

robotníkov rôznych národností a patrilo k nim aj slovenské robotníctvo, ktoré sa vďaka 

pracovným príležitostiam koncentrovalo najmä v Budapešti. Prvou výraznejšou snahou 

slovenského robotníctva o samostatnejšiu reprezentáciu bolo vydávanie robotníckej tlače 

v slovenskom jazyku. V máji 1897 vyšli prvé čísla časopisov Zora a Nová doba, Zora však 

zanikla hneď po vydaní druhého čísla a Nová doba kvôli nedostatku finančných prostriedkov 

vychádzala nepravidelne len do roku 1899.385 

Začiatkom nového milénia sa však aktivity slovenského robotníctva začali rozvíjať 

i v Bratislave, kde sa popri nemeckých a maďarských organizáciách sformovali prvé skupiny 

slovenských sociálnych demokratov. O rozvoj týchto organizácii sa zaslúžil najmä Emanuel 

Lehocký, postava neodmysliteľne spätá so slovenským sociálnodemokratickým hnutím, 

„duša slovenského robotníckeho hnutia“ – ako Lehockého označil samotný Markovič.386 

Lehocký sa vyučil krajčírskemu remeslu v Trnave a v Budapešti, kde vstúpil do 

Sociálnodemokratickej strany Uhorska. V čase prvých budapeštianskych pokusov 

 
381 HRONSKÝ, M. Robotnícke hnutie na Slovensku, s. 24. 
382 BENKO, J. Nacionálna otázka v stredoeurópskom socialistickom hnutí, s. 384. 
383 TOMEŠ, J. Průkopníci a pokračovatelé, s. 8. 
384 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 82. 
385 HRONSKÝ, M. Robotnícke hnutie na Slovensku, s. 30. Pokiaľ mám správne informácie, čísla týchto prvých 

robotníckych periodík nezostali dochované. 
386 MARKOVIČ, I. Slovensko pred prevratom, s. 33. 
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o vydávanie slovenských robotníckych časopisov bol už usadený v Bratislave. Navštevoval 

schôdze slovenských socialistických organizácii, vykonával osvetovú činnosť medzi 

slovenským robotníctvom a zasadzoval sa za potrebu vydávania robotníckej tlače 

v slovenskom jazyku.387 Lehockého pričinením vznikol v roku 1904 v Bratislave Ústredný 

výbor organizácie slovenského robotníctva s cieľom vyvažovať z jeho pohľadu nerovnocennú 

politiku vedenia celouhorskej strany voči jej nemaďarským členom.388 Centrum činnosti 

slovenského sociálnodemokratického hnutia sa tak presunulo z Budapešti do Bratislavy, čím 

sa priblížilo viac na Západ, k slovenským robotníkom pracujúcim vo Viedni a aj k českým 

socialistom. 

České sociálnodemokratické hnutie sa mohlo v rakúskej časti monarchie vyvíjať za 

úplne iných podmienok. Českoslovanská sociálnodemokratická strana svojím názvom 

naznačovala, že sa chce vymedziť voči prevládajúcemu germanizmu v rakúskej časti  

a zároveň sa orientovať na robotnícke hnutia ostatných slovanských národov. Českí sociálni 

demokrati prijímali slovenských robotníkov do svojich organizácií, ale tiež finančne podporili 

vychádzanie slovenskej sociálnodemokratickej tlače. Vďaka pomoci krajinského sekretariátu 

Českoslovanskej sociálnodemokratickej strany pre Dolné Rakúsko začali v októbri 1904 

v Bratislave vychádzať Slovenské robotnícke noviny.389 

Ako časopis „hájácí zájmy pracovného ľudu slovenského“ si Slovenské robotnícke 

noviny kládli za cieľ byť osvetovým reprezentantom slovenských pracujúcich mužov a žien 

a byť ich spojovateľom v boji proti „vykorisťovaniu a politickému potlačovaniu.“390 Ich 

založením a pravidelným vychádzaním získalo slovenské sociálnodemokratické hnutie 

dôležitú organizačnú a ideovú platformu, vďaka ktorej sa mohlo stať masovejším. Českí 

sociálnodemokratickí partneri pomohli vyvážiť i nedostatok skúsených novinárov v redakcii. 

Od septembra 1906 sa na redigovaní Slovenských robotníckych novín podieľal český novinár 

Edmund Borek.391 Zaslúžil sa aj o vznik ďalšieho slovenského robotníckeho časopisu Napred 

v rokoch 1906-1909. Nové číslo Slovenských robotníckych novín vychádzalo vždy v prvý deň 

mesiaca, mesačník Napred vychádzal vždy na 15. deň v mesiaci, čiže ich vydávanie sa 

striedalo po dvoch týždňoch. Od mája 1909 sa Slovenské robotnícke noviny zmenili na 
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O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Sborník materiálov z konferencie HÚ SAV. Bratislava: 
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týždenník a začali vychádzať pod názvom Robotnícke noviny – Slovenský orgán 

Sociálnodemokratickej strany Uhorska. 

 

4.1.1 Pokus o založenie samostatnej sociálnodemokratickej strany 

V prvých aprílových dňoch roku 1904 sa konal XI. zjazd uhorskej 

sociálnodemokratickej strany, dovtedy najväčší, na ktorom sa popri maďarčine a nemčine 

prvýkrát rokovalo aj v slovenskom, srbskom či rumunskom jazyku.392 Organizátori 

nasledujúceho XII. zjazdu v roku 1905 sa však rozhodli (zrejme aj pod vplyvom revolučných 

udalostí v Rusku) nepozvať na zjazd predstaviteľov nemaďarských národností. Bratislavský 

Ústredný výbor organizácie slovenského robotníctva sa v reakcii na to rozhodol založiť 

samostatnú stranu. Odhodlanie k tomuto kroku dodávala predstaviteľom výboru na čele 

s Lehockým aj podpora z českej strany. Na ustanovujúcom zjazde v dňoch 11. – 12. júna 

1905 v Bratislave, za účasti 44 delegátov z rôznych miest, bola vytvorená samostatná 

Slovenská sociálnodemokratická strana Uhorska.393 Svoj politický program prevzala podľa 

vzoru celouhorskej strany z roku 1903, v ktorom sa zaväzovala bojovať za všeobecné, rovné 

a priame volebné právo, za politické a sociálne požiadavky robotníctva a osobitne sa 

zasadzovala za podporovanie národnej rovnoprávnosti.394 

Budapeštianske vedenie však dokázalo novú stranu izolovať od odborových 

organizácií a finančného zázemia natoľko, že slovenskí sociálni demokrati boli už o necelý 

rok na svojom ďalšom zjazde v marci 1906 nútení znovu sa začleniť do celouhorských 

straníckych štruktúr.395 O priebehu zjednocovacieho zjazdu informovali čitateľov v podrobnej 

správe aj Slovenské robotnícke noviny. Priblížili, ako boli celouhorským vedením strany 

postavení pred ultimátum – buď sa pripoja späť k uhorskej straníckej organizácii, alebo bude 

slovenským robotníkom bránený vstup do odborových organizácií, ktoré boli v rukách 

maďarských zástupcov. Odbory však predstavovali pre robotnícke hnutie kľúčový spôsob pre 

reprezentáciu ich záujmov a požiadaviek a vznik samostatných slovenských odborov v tom 

čase ešte neprichádzal do úvahy. Slovenským sociálnym demokratom preto nezostávalo nič 

iné, ako opätovne sa spojiť so stranou Uhorska.396 Snažili sa zostať optimistickí 

a proklamovali, že návrat pod celouhorské stranícke vedenie je len formalitou: „vyhlašujeme, 

 
392 HRONSKÝ, M. Mikulášska rezolúcia, s. 21. 
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394 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 86. 
395 KOPEČEK, L. Demokracie, diktatury a politické stranictví, s. 32. 
396 Zpráva so sjazdu. Slovenské robotnícke noviny. 1906, roč. 3, č. 4, s. 2. 
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že naša myseľ, jazyk a ruky sú úplne voľné ohľadom agitácie a činnosti, ktorú v prospech 

slovenského robotníctva prekonávať máme, ba voľnejšie, ako pred tým.“397  

Dôvody neúspechu osamostatnenia sa slovenskej sociálnej demokracie však netkveli 

len v maďarizačnom politickom prostredí Uhorska. Jeden z ďalších dôvodov spočíval v tom, 

že vedenie slovenského sociálnodemokratického hnutia ešte nestačilo dostatočne rozšíriť 

štruktúru základných organizácií, o ktoré by sa mohlo oprieť. Sociálnodemokratická strana 

síce mala na území Slovenska dve oblastné organizácie už v 90. rokoch 19. storočia, avšak 

riadnu organizačnú štruktúru a agitačnú činnosť rozvinuli až začiatkom 20. storočia. Oblastná 

organizácia strany v Košiciach sa ustanovila 25. – 26. decembra 1905 a v Bratislave sa tak 

stalo na konferencii v nasledujúcom roku 28. januára 1906.398 Obidve oblastné organizácie 

však boli podriadené straníckemu vedeniu v Budapešti a združovali predovšetkým 

neslovenské robotníctvo – Západouhorská oblastná organizácia v Bratislave najmä maďarské 

a nemecké robotníctvo, Hornouhorská organizácia v Košiciach maďarské a značnú časť 

slovenského robotníctva hlásiaceho sa k maďarskej národnosti.399 

Nízka politická a občianska uvedomelosť slovenskej robotníckej základne tiež 

neprispievala k silnejšiemu potenciálu sociálnodemokratického hnutia. O slovenských 

robotníkoch v Budapešti sa hovorilo ako o nenáročných na životné a pracovné podmienky 

a ako o politicky neuvedomelej sile. Slovenský proletariát síce opúšťal svoj vidiecky svet 

a dochádzal za prácou do priemyselných miest, často však len sezónne a s novým prostredím 

sa nestihol identifikovať.400 Slovenskému robotníckemu hnutiu chýbali predstavitelia z radov 

inteligencie, ktorí by dokázali povzbudzovať a rozvíjať politické vedomie slovenského 

robotníctva, zrozumiteľne formulovať požiadavky robotníkov, a vôbec urobiť slovenské 

robotnícke hnutie reprezentatívnejším v rámci Uhorska. Šéfredaktor Slovenských 

robotníckych novín Lehocký sa síce odhodlane angažoval v slovenskom robotníckom hnutí a 

so zanietením viedol redakciu, no možno ho viac označiť za aktivistu než za predstaviteľa 

inteligencie.401 Naproti tomu česká sociálna demokracia už mala vo svojich čelných radoch 

napr. novinára Bohumíra Šmerala, právnika Františka Soukupa a od roku 1896 fungoval aj 

spolok pre vzdelávanie robotníckej vrstvy a šírenie socialistických hodnôt s názvom Dělnická 

akademie. Českí sociálni demokrati už v tomto období vydávali plejádu periodických 

 
397 Po sjazde. Slovenské robotnícke noviny. 1906, roč. 3, č. 4, s. 1. 
398 TAJTÁK, Ladislav. Vznik oblastných organizácií sociálnodemokratickej strany Uhorska na Slovensku a jej 

organizačný vývin. Historický časopis. 1986, roč. 34, č. 6, s. 860. 
399 TAJTÁK, L. K otázke vzniku Slovenskej republiky rád, s. 80. 
400 BENKO, J. Vplyv socialistickej ideológie, s. 27-29. 
401 BENKO, J. Socialistická ideológia, s. 20. 
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i neperiodických tlačovín, denníky, týždenníky, beletristický či detský časopis, odborovú tlač, 

kalendáre, pričom sa zároveň mohli oprieť o dostatočne veľký odberateľský záujem.402 

 

4.1.2 Absencia inteligencie v predvojnovej sociálnej demokracii 

Slovenská predvojnová intelektuálna scéna politický potenciál silnejúceho 

sociálnodemokratického hnutia nevyužila. Historik Juraj Benko v tejto súvislosti analyzoval, 

že slovenská inteligencia sa radšej orientovala na nacionalizmus, či už v konzervatívnom 

alebo liberálnom ponímaní, než na socializmus z toho dôvodu, aby sa dokázala 

jednoznačnejšie vyhraniť voči maďarizujúcemu systému.403 Predstavitelia SNS v Martine 

nejavili o robotnícke hnutie prílišný záujem a sociálnu demokraciu kritizovali pre 

nedostatočné národné zanietenie.404 Prirodzene aj katolícke krídlo SNS bolo ideologickým 

protivníkom socializmu, ktorý odmietal rolu náboženstva vo verejnom a politickom živote.405 

Viac spoločného mal socializmus s agrárnym hnutím, pričom ich spájala aj orientácia 

na sčasti rovnakú členskú základňu. Slovenskí sociálni demokrati sa snažili o naklonenie si 

roľníkov, ktorých nazývali tiež „zemerobotníkmi“. Časopis Napred ich vyzýval, aby sa pridali 

k slovenskému robotníckemu hnutiu v boji za zlepšenie ich spoločných prirodzených práv.406 

V brožúre vydanej pri príležitosti 1. mája 1910 tiež vyzývali k osvete na slovenskom vidieku, 

k boju za volebné právo, ale aj za rovnoprávnosť národov.407 Napokon, i robotníci pracujúci 

v priemysle aj tak väčšinou tiež pochádzali z roľníckeho zázemia, do ktorého sa vracali a 

s ktorým zostávali naďalej spätí. Sociálni demokrati si preto hľadali cestu aj k roľníckemu 

voličovi, no zrejme nie natoľko presvedčivo, aby k sebe pritiahli aj vzdelancov inklinujúcich 

k agrarizmu, ktorí by sa mohli stať potenciálnymi budúcimi vodcami sociálnej demokracie. 

 
402 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých medií, s. 143-144. 
403 BENKO, J. Vplyv socialistickej ideológie, s. 30. K robotníckym vodcom hnutia a ich aktivitám pozri: 

BENKO, Juraj. „Vlastnými silami“. Formovanie slovenských socialistických kontraelít v prvej štvrtine 20. 

storočia. In: HUDEK, Adam, ŠOLTÉS, Peter a kol. Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. 

Kontinuity a diskontinuity. Bratislava: VEDA, 2019, s. 89-118. 
404 Výnimkou z radov národniarov bol právnik Ľudovít Bazovský, rozporuplná postava slovenskej politiky. 

Bazovský síce bol podporovateľom konzervatívneho martinského centra, no počas štúdia práva v Budapešti sa 

angažoval v tamojšom robotníckom hnutí a v roku 1907 aj vstúpil do sociálnodemokratickej strany. Počas vojny 

podporoval československý odboj, no po vojne prešiel z čechoslovakistických pozícií k požiadavke slovenskej 

autonómie, až napokon spolupracoval aj s maďarskými revizionistickými politikmi. Pozri viac: HOLEC, Roman. 

Zabudnuté osudy. 10 životných príbehov z novodobých slovenských dejín. Martin: Matica slovenská, 2001, s. 

105-111. 
405 BENKO, J. Socialistická ideológia, s. 10-11. O konkrétnych výpadoch predstaviteľov slovenského 

politického katolicizmu a formujúceho sa kresťanského socializmu voči sociálnym demokratom píše v štúdii aj 

Roman Holec, pozri: HOLEC, Roman. The Slovak Worker between God and Marx. In: Secularization and the 

Working Class, s. 60-82. 
406 Slovenským zemerobotníkom Uhorska. Napred. 1907, roč. 2, č. 2, s. 1. 
407 Pozri: 1. máj 1910. Bratislava: Nákladom slov. výkonného výboru soc.-dem. strany Uhorska, 1910. 
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V tom čase už ambiciózny Milan Hodža vycítil politický potenciál agrarizmu a nenechal si 

ujsť možnosť držať budúcnosť slovenského agrárneho hnutia vo svojich rukách. 

K sociálnodemokratickému hnutiu mali najbližšie predstavitelia hlasistov a prúdistov. 

Zhodovali sa s mnohými ideami socializmu a mali sympatie najmä k jeho národno- 

a občiansko-emancipačnému potenciálu. V prvom rade ich spájala téma boja proti 

klerikalizmu. Hlasisti i prúdisti kritizovali dôležitosť úlohy náboženstva vo verejnom živote 

spoločnosti a rovnako tak sociálni demokrati chceli bojovať za oslobodenie robotníckej triedy 

„z otroctva cirkevnej povery.“408 Zhodovali sa v podpore emancipácie slovenských žien409 

a v nutnosti vykonávania osvetovej „drobnej“ práce. A v neposlednom rade ich spájalo to, že 

boli nositeľmi myšlienky česko-slovenskej vzájomnosti. Výzva k aktívnejšiemu partnerstvu 

medzi Čechmi a Slovákmi bola jednou z nosných tém hlasistov i prúdistov a na druhej strane, 

slovenské sociálnodemokratické hnutie by sa bez podpory a spolupráce s českými sociálnymi 

demokratmi rozvíjalo len ťažko. Keď Prúdy organizovali svoju známu „československú 

anketu“, medzi respondentmi sa nachádzal tiež Slovenský výkonný výbor 

sociálnodemokratickej strany ako vôbec jediný predstaviteľ slovenskej predvojnovej 

politickej scény. Samotný Markovič pri ohliadnutí sa do tohto obdobia tiež konštatoval, že 

„snáď v celom slovenskom verejnom živote najdôraznejšie uplatňovalo slovenské robotnícke 

hnutie myšlienku československej vzájomnosti i jednoty.“410 Prečo sa napriek tomu 

zástupcovia hlasistickej alebo prúdistickej inteligencie nepostavili do čela slovenskej 

sociálnej demokracie? 

U hlasistickej generácie bol hlavným dôvodom fakt, že na to už nemala personálnu ani 

obsahovú kapacitu. V čase vrcholu aktivít Emanuela Lehockého a vzmáhania sa slovenského 

robotníckeho hnutia stálo hlasistické hnutie pred svojím rozpadom. Blaho a Šrobár kvôli 

nezhodám už viac nespolupracovali a Šrobár sám viedol redakciu Hlasu ešte popri svojej 

lekárskej praxi. Príležitostne sa síce zúčastňoval na akciách predstaviteľov slovenského 

robotníckeho hnutia, no do sociálnej demokracie nevstúpil.411 Ostatní hlasistickí predstavitelia 

ako Blaho, Hodža či Štefánek sa už v tej dobe angažovali v agrárnom hnutí. A kým sa 

pripravovalo začatie vydávania Slovenských robotníckych novín, vychádzali posledné čísla 

Hlasu. Potenciál byť lídrami v sociálnej demokracii následne mali predstavitelia 

 
408 Klerikalismus a sociálna demokracia slovenská. Slovenské robotnícke noviny. 1904, roč. 1, č. 2, s. 3. 
409 Pozri napr. článok: Žena a sociálna demokracia. Napred. 1907, roč. 2, č. 4, s. 1-2. Sociálna demokracia podľa 

článku bojuje tak za práva mužov ako aj žien. Muž a žena majú byť v rovnocennom postavení a majú sa 

navzájom podporovať. Ženská otázka je súčasťou otázky robotníckej. 
410 MARKOVIČ, I. Slovensko pred prevratom, s. 38. 
411 I keď Vavro Šrobár tvrdil, že istú dobu bol členom sociálnej demokracie ešte v rámci uhorských štruktúr. 

Pozri: HOLEC, Roman. Kontakty Vavra Šrobára so sociálnymi demokratmi. In: Dr. Vavro Šrobár – politik, 

publicista a národnoosvetový pracovník, s. 216-235. 
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prúdistického hnutia, ich deficitom však bol ich mladý vek a ešte profilujúca sa politická 

vyzretosť. Väčšina zakladateľov Prúdov a aj ich prispievateľov boli vysokoškolskí študenti, 

vrátane Markoviča, u ktorého sa doba vydávania Prúdov takmer úplne prekrývala s rokmi 

štúdia práva v Budapešti. V čase, keď by u prúdistov dochádzalo aj k potenciálnej 

angažovanosti na politickej a straníckej scéne, vypukla prvá svetová vojna a väčšina členov 

redakcie narukovala. Po vojne a vzniku republiky sa bývalí prúdisti rozpŕchli do rôznych 

politických táborov, resp. niektorí nevstúpili do aktívnej politiky. Ján Halla, Juraj Slávik 

i František Votruba sa pridali k agrárnemu hnutiu, Martin Rázus a Miloš Vančo vstúpili do 

SNS, ale napríklad Vladimír Roy po vojne zostal predovšetkým pri literárnej činnosti a Pavlů 

bol celé medzivojnové obdobie v diplomatických službách. Z popredných predstaviteľov 

Prúdov si v povojnovom období jediný Markovič našiel cestu k sociálnej demokracii.412 

V posledných rokoch pred vypuknutím prvej svetovej vojny sa slovenská platforma 

sociálnej demokracie ešte viac zbližovala s Českoslovanskou sociálnodemokratickou stranou 

a od uhorskej sociálnej demokracie sa snažila čo najviac dištancovať. Postupne budovala 

vlastnú organizačnú základňu odborových zväzov a pokračovala vo vydávaní robotníckej 

tlače i brožovanej literatúry. Českí sociálni demokrati aj naďalej poskytovali slovenskej 

organizácii kádrovú a materiálnu pomoc v záujme podpory idey spoločného národného 

oslobodenia413 a slovenská národná otázka čoraz viac prenikala do sociálnodemokratických 

programových priorít. Jej dôležitosť potvrdil aprílový zjazd sociálnodemokratických 

predstaviteľov v Bratislave 1914, ktorí v programovej rezolúcii vyjadrili odhodlanie 

„podporovať všetky snahy, ktoré napomáhajú demokraciu a vnútorné sosilnenie triedy 

pracovného ľudu všetkých uhorsko-krajinských národností v politickom, hospodárskom, 

kultúrnom a tým prirodzene i národnom ohľade.“414 Na konci mája toho istého roku sa 

v Budapešti konalo stretnutie slovenských politických lídrov za účelom prípravy Slovenskej 

národnej rady (SNR), na ktoré bol pozvaný aj Lehocký ako reprezentant sociálnej 

demokracie. SNR mala byť nadstraníckym politickým orgánom, ktorý mal zastupovať 

národné záujmy Slovákov v Uhorsku. Lehocký prijal ponuku zaujať miesto v SNR a sociálna 

demokracia sa stala akceptovanou politickou silou v slovenskom národnom živote.415 

 
412 V tejto súvislosti je zaujímavý prípad právnika Huga Matznera, právnického „samouka“ a intelektuála 

židovského pôvodu, ktorý do sociálnej demokracie vstúpil v roku 1902 a bol aktívny v prostredí trnavského 

robotníctva. Pozri viac: HOLEC, Roman. Hugo Matzner – zabudnutý ľavicový intelektuál. In: IVANČÍKOVÁ, 

Edita a kol. Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. 

Bratislava: Prodama, 2008, s. 353-372. 
413 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 86. 
414 Program slovenskej sociálnej demokracie v otázke postavenia Slovákov v uhorskom štáte. In: Dokumenty 

slovenskej národnej identity a štátnosti I., dok. 131, s. 409-410. 
415 DUIN, P. C. van. Central european crossroads, s. 145-146. 
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Vojnový konflikt ale prerušil plány slovenských reprezentantov a slovenská sociálna 

demokracia sa po vojne začala rozvíjať v úplne nových podmienkach. 

 

 4.2 Slovenská sociálna demokracia v novom československom štáte 

Rovnako ako SNS či SĽS, aj slovenská organizácia sociálnodemokratickej strany po 

vypuknutí vojny zastavila svoju činnosť a obmedzila sa len na vydávanie Robotníckych novín, 

ktoré však tiež bolo prerušované. Otvorenejšiu protivojnovú rétoriku začala presadzovať od 

konca roka 1917.416 Prejavom podpory československému odboju boli oslavy 1. mája 1918 

v Liptovskom Mikuláši, na ktorých rečnil okrem sociálneho demokrata Jána Maršalka aj 

hlasista Vavro Šrobár. Zhromaždenie prijalo rezolúciu, známu ako Mikulášska rezolúcia, 

ktorá požadovala tiež uznanie práva na sebaurčenie pre všetky národy, vrátane „uhorskej 

vetvy československého kmeňa.“417 Sociálni demokrati nechýbali ani o niekoľko mesiacov 

neskôr v Martine a pod text martinskej deklarácie sa podpísali aj traja zástupcovia sociálnej 

demokracie – Emanuel Lehocký, Ján Maršalko a Adolf Horváth.418  

Po založení Československej republiky slovenskí sociálni demokrati nadviazali na 

predvojnovú spoluprácu s českou sociálnou demokraciou a oficiálne prerušili spojenie 

s celouhorskou stranou. Obnovený slovenský výkonný výbor zvolal na 25. decembra 1918 do 

Liptovského Mikuláša prvý povojnový zjazd (80 delegátov z 36 miest Slovenska, ktorí 

zastupovali celkovo 13 736 odborovo a 12 203 politicky organizovaných sociálnych 

demokratov na Slovensku), na ktorom strana potvrdila svoj súhlasný postoj s Martinskou 

deklaráciou a s vyhlásením spoločného československého štátu. V nasledujúcich dňoch 27. – 

30. decembra sa v Prahe konal zjazd sociálnodemokratického hnutia (763 delegátov, z toho 

25 zo slovenskej organizácie), na ktorom došlo k zlúčeniu českej a slovenskej sociálnej 

demokracie do spoločnej strany.419 Z Českoslovanskej sa stala Československá 

sociálnodemokratická strana robotnícka a slovenská platforma touto fúziou prijala aj jednotný 

program budovania demokratického československého štátu so sociálnym zameraním.420 

Avšak len výmena litery nestačila na to, aby sa slovenská sociálna demokracia hneď 

etablovala do celoštátnej politiky. Strana si ešte počas existencie v Uhorsku nestihla na 

 
416 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 87-88. 
417 HRONSKÝ, M. Mikulášska rezolúcia, s. 110-111. Pozri tiež: Májová manifestácia v Lipt. Sv. Mikuláši. 

Robotnícke noviny. 8. máj 1918, s. 2. 
418 ŠUCHOVÁ, X. Idea československého štátu, s. 195. 
419 RUMAN, Ladislav. Členstvo, organizačná výstavba a programové ciele sociálnej demokracie 

v medzivojnovom období (so zreteľom na podmienky Slovenska). In: Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na 

Slovensku, s. 192. 
420 KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Politické strany a ich postoj k otázke českého a slovenského národa v prvom 

decéniu po vzniku ČSR s dôrazom na postoj JUDr. Ivana Dérera. In: Dr. Ivan Dérer – politik, právnik 

a publicista, s. 318. 
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slovenskom území vybudovať dostatočnú organizačnú sieť a dve vyššie spomínané oblastné 

organizácie v Bratislave a Košiciach po prevrate naďalej podporovali líniu celouhorského 

vedenia sociálnej demokracie za zachovanie integrity Uhorska.421 Sociálna demokracia 

nemala jasnú oporu ani v členskej robotníckej základni. Slovenské robotnícke hnutie, 

politicky a národne neukotvené ešte pred vojnou, bolo v poprevratových nepokojných 

podmienkach najmä na slovenskom území ešte viac dezorientované. Keď sa vo februári 1919 

presúvala Šrobárova slovenská vláda zo Žiliny do Bratislavy, v meste vypukol protivládny 

štrajk železničiarov a poštových úradníkov kvôli tomu, že nová československá vláda im 

neuznala zvýšenie platov priznané ešte v bývalom Uhorsku. „Vedomý politickej 

a psychologickej dôležitosti usadenia vlády v Bratislave, trval som neústupne na presťahovaní 

a vlastne proti vôli vojenského velenia previedol som 4. februára 1919 slovenskú vládu do 

Bratislavy. Bratislava nás prijala chladne a nepriateľsky,“ opísal atmosféru Šrobár.422 Štrajk 

si totiž získal podporu aj nemeckého a maďarského robotníctva, ku ktorému sa pridávali tiež 

slovenskí robotníci.423  

Situáciu na slovenskej strane komplikovali aj snahy o znovupripojenie slovenského 

územia k Maďarsku. V posledných decembrových dňoch roka 1918 bola v Košiciach 

vyhlásená Slovenská ľudová republika (známa aj ako Východoslovenská republika), ktorá 

odmietala byť súčasťou Československa. Na jej čele stál promaďarský politik Viktor 

Dvorcsák a medzi členmi „vlády“ sa ocitol tiež zástupca sociálnej demokracie Jozef Varecha, 

ktorý sa aj neskôr angažoval vo viacerých protičeskoslovenských akciách.424 

K separatistickým pokusom sa navyše pridala aj boľševická agitácia. Sociálnodemokratické 

hnutie síce sledovalo boľševickú revolúciu a pokusy o jej napodobnenie v susedných štátoch 

s dávkou sympatie, no pre ČSR pokladala takéto revolučné metódy za nevhodné. Krajinský 

výkonný výbor strany na Slovenku už v januári 1919 vyjadril odmietavý postoj k boľševizmu 

ako hrozbe pre integritu Československa.425 Táto hrozba sa znásobila, keď bol 21. marca 1919 

vyhlásený vznik Maďarskej republiky rád na čele s komunistom Bélom Kunom a „červeno-

bielo-zelená Maďária sa prebarvila za 24 hodín celá na červenú“ 426, ako to komentoval 

svedok udalostí v Budapešti Markovič. 

 
421 ŠUCHOVÁ, X. Idea československého štátu, s. 199. 
422 ŠROBÁR, Vavro. Čo znamenal vpád Bélu Kúna pre nás a pre Maďarov. In: Vpád maďarských boľševikov na 

Slovensko v roku 1919, s. 9. 
423 Robotnícke noviny. 8. 2. 1919, s. 1. 
424 ŠOLC, J. Slovensko rozdelené, s. 32-33. 
425 RUMAN, L. Členstvo, organizačná výstavba, s. 193. 
426 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Bratislava 26. 3. 1919. 
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Slovenské územie začalo byť zaplavované letákmi, ktoré vyzývali vojakov 

a robotníkov, aby aj na Slovensku vytvorili sovietsku republiku. Boli to okrem iného aj 

slovenskí robotníci pracujúci v Budapešti, ktorí sa podieľali na prenášaní propagandistických 

letákov.427 Značná časť územia Slovenska bola obsadená maďarskou červenou armádou a 

napokon došlo aj k vyhláseniu Slovenskej republiky rád 16. júla 1919 v Prešove, ktorá bola 

v priamom područí maďarskej vlády. To všetko sa dialo za podpory českých a slovenských 

ľavicových radikálov, ktorí pred prevratom pôsobili v sociálnej demokracii, na čele 

s Antonínom Janouškom.428 Slovenská stranícka frakcia sa síce od celej akcie vo vyhlásení 

v Robotníckych novinách dištancovala: „Konštatujeme, že organizovaní poctiví slovenskí 

robotníci s Janouškom nič spoločného nemajú. (...) Žiaľ, že nájdu sa v českom národe 

indivídua tak česky znejúceho mena, ktoré sa nechajú za judášske groše vyzískať k cieľom, 

smerujúcim na porobenie vlastnej rasy.“429 Strane však povesť kazili pokračujúce kontakty 

medzi maďarskou Kunovou revolučnou vládou a českými predstaviteľmi radikálnej ľavice.  

Jedným z nich bol ľavicový radikál Alois Muna, ktorý s Kunom spolupracoval ešte 

v boľševickom Rusku. Horšie svetlo na sociálnu demokraciu však vrhal fakt, že s Kunom bol 

v kontakte aj člen vedenia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej, 

poslanec v Dočasnom národnom zhromaždení a šéfredaktor sociálnodemokratického časopisu 

Právo lidu – Josef Stivín. Stivín vtedy sympatizoval s ruským boľševizmom, vystupoval ako 

ľavicový sociálny demokrat a zastával sa aktivít Aloisa Munu.430 Stivín a Muna boli dokonca 

menovaní čestnými predsedami revolučnej budapeštianskej vojenskej a robotníckej rady 

(popri Leninovi či Trockom).431 Po volebnom úspechu sociálnej demokracie vo voľbách 1920 

Stivín ustúpil zo svojich radikálne ľavicových pozícií. Nenamietal proti vstupu do koalície, čo 

Václav Kopecký, budúci popredný funkcionár a ideológ KSČ, neskôr hodnotil ako rýchle 

prevracanie kabátov a zradu ľavice432, no Stivínove nejednoznačné ideologické postoje 

prekážali napr. aj Markovičovi pri rozhodovaní sa o vstupe do strany. 

I keď Maďarská aj Slovenská republika rád v lete 1919 zanikli, ľavicoví predstavitelia 

sociálnej demokracie stále zreteľnejšie prechádzali na radikálne boľševické pozície. 

Začiatkom decembra 1919 sa v Prahe konala konferencia ľavicového krídla, na ktorej vznikla 

tzv. marxistická ľavica ako „prechodný útvar“ v Československej sociálnodemokratickej 

 
427 ŠUCHOVÁ, X. Idea československého štátu, s. 206. 
428 Tamže, s. 208. 
429 Robotnícke noviny. 24. 6. 1919, s. 1. 
430 KOPECKÝ, Václav. ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za 

socialistické Československo. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960, s. 130-131. 
431 ŠUCHOVÁ, X. Idea československého štátu, s. 204. 
432 KOPECKÝ, V. ČSR a KSČ, s. 131. 
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strane, požadujúca návrat k zásadám marxizmu vo fungovaní strany.433 Na čele marxistickej 

ľavice stál Bohumír Šmeral, zo slovenských predstaviteľov sa k marxistickej ľavici pridávali 

odboroví a stranícki funkcionári z regionálnych štruktúr hnutia, ako napr. Hermann Taussig či 

Václav Chlumecký, a tiež redaktori Július Verčík a Štefan Daruľa, ktorí sa stávali hovorcami 

rastúcej sociálnej nespokojnosti obyvateľstva.434 

Do volieb 1920 však československá sociálna demokracia vstupovala ešte spoločne 

s ľavicovým krídlom a spolupracovali aj s nemeckými a maďarskými sociálnymi demokratmi. 

Spoločná kooperácia priniesla zisk 25,6% hlasov a sociálna demokracia sa stala najsilnejšou 

politickou stranou v republike (na Slovensku bol úspech ešte výraznejší so ziskom 38,1% 

hlasov).435 Keď Ivan Dérer spätne hodnotil volebný úspech sociálnych demokratov z roku 

1920, konštatoval, že toto víťazstvo bolo najväčším prekvapením práve pre nich, sociálnych 

demokratov: „My sme pred voľbami podľa stavu organizácií počítali v najlepšom prípade na 

5 – 6 mandátov; na naše veľké prekvapenie voľby nám priniesli 23 poslancov. Ale jak úboho 

sme vyzerali organizačne. Na celom Slovensku nemali sme – mimo Bratislavy – ani jednoho 

politického tajomníka a odborového tajomníka len jedného, v Ružomberku (Svetríka436). 

Miestnych organizácii bolo len málo. Tento stav vecí trval mnoho rokov; nebolo proste 

schopných ľudí ani peňazí, aby sa strana organizačne podľa potrieb sriadila.“437 Prekvapivý 

volebný úspech ponúkol príležitosť vstúpiť do vlády Vlastimila Tusara práve dvom novým 

slovenským sociálnym demokratom a začínajúcim politikom, Dérerovi a Markovičovi. Dérer 

sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a Ivan Markovič sa postavil do čela 

ministerstva obrany. 

 

4.2.1 Nová generácia slovenských sociálnych demokratov a kritika ich 

čechoslovakizmu 

Ivan Markovič a Ivan Dérer sa stali súčasťou Československej sociálnej demokracie 

v polovici roka 1919. V prípade Dérera bol jeho vstup do sociálnej demokracie celkom 

prirodzeným krokom, podľa spomienok, ktoré o jeho rozhodnutí uvádza Vavro Šrobár. Počas 

príchodu Šrobárovej slovenskej vlády zo Žiliny do Bratislavy vo februári 1919 Šrobára 

v meste vítali štrajkujúci úradníci, ku ktorým sa pridali aj slovenskí robotníci. Uvedomil si, že 

 
433 PROKŠ, P. Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 
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434 ŠUCHOVÁ, X. Idea československého štátu, s. 212. 
435 LIPTÁK, Ľ. Politické strany, s. 122. 
436 Dérer mal pravdepodobne na mysli Karola Svetlíka, resp. Karla Světlíka, českého sociálneho demokrata, 

ktorý po vojne prišiel na Slovensko. Za upozornenie na túto skutočnosť ďakujem Mgr. Jurajovi Benkovi, PhD. 
437 JANČIGA, R. a JAHELKA, T., eds. Ivan Dérer: K diskusii, s. 25. 
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slovenskému robotníctvu chýbajú lídri, ktorí by ho dokázali vymaniť spod vplyvu 

maďarských a nemeckých vodcov. Podľa Šrobárovho usúdenia nikto z vládnych referentov 

slovenskej vlády „nemal charakter povahove a názorove bližšieho pomeru k delníkom, ako dr. 

Dérer.“ Šrobár ako vtedajší minister pre správu Slovenska ho preto údajne požiadal, aby sa 

ujal chýbajúceho vedenia slovenského sociálnodemokratického hnutia. Výsledkom bolo, že 

„dr. Dérer nerozmýšľal ani okamih a podujal sa s veľkou horlivosťou a vytrvalosťou tejto 

práce.“438 

Markovič ako prúdista mal z predvojnových predstaviteľov k sociálnodemokratickému 

hnutiu najbližšie. Prúdisti a sociálni demokrati mali spoločné nielen viaceré programové tézy, 

ale Markovičovi imponoval tiež fakt, že „pokroková skupina“ a slovenskí sociálni demokrati 

s podporou českého robotníctva boli pred vojnou najvýraznejšími nositeľmi 

československého programu.439 Napriek týmto predpokladom Markovič spočiatku váhal, či 

má do strany vstúpiť. O svojom rozhodovaní sa zveril aj v už citovanom liste Edvardovi 

Benešovi zo dňa 7. apríla 1919: „Sám som stále na rozcestí. Do nár. soc. strany nemám chuti 

a v soc. dem. strane mi vadí práve Stivínovský teror.“ Evidentne tým narážal na vyššie 

spomenuté antagonistické aktivity Josefa Stivína, ktorý sympatizoval s maďarskými 

boľševickými revolucionármi. Napriek pochybnostiam však Markovičova voľba napokon 

padla na sociálnu demokraciu: „Podľa všetkého rozhodnem sa asi vstúpiť i formálne do soc. 

dem.“440  

Markovič s Dérerom ako predstavitelia inteligencie zaujali v strane popredné miesta, 

ktoré boli popri Lehockom nedostatočne zastúpené. Doplnenie radov inteligencie 

v straníckom vedení ocenila aj redakcia Robotníckych novín: „A tak sa stalo, že slovenskej 

intelligencie pripojilo sa k sociálnej demokracii len málo ľudí, ktorých možno počítať na 

prstoch. Je to iste veľká chyba, lebo naša strana potrebuje intelligenciu, z druhej strany však 

znamená to morálnu výhru: lebo ľudia tí, ktorí vstúpili do strany vtedy, keď sa všetko hrnulo 

ku šrobárovským mastným hrncom, sú ľudia, ktorí sa vedeli zriecť hmotných a politických 

výhod a šli jedine a výlučne za cieľom ideálnym, za pozdvihnutie tej najchudobnejšej čiastky 

národa, ktorá pracovníkom svojím najmenšiu hmotnú odmenu vie poskytnúť. Súdr. Dr. 

Markovič patrí medzi týchto idealistov pracovníkov.“441  

Príchodom mladých politikov začal vplyv Lehockého i ďalších vodcov z čias 

protimaďarského odboja vo vedení strany ustupovať. Markovič s Dérerom začali raziť 
 

438 ŠROBÁR, Vavro. Dr. Ivan Dérer vodcom delníctva. In: Dérerovi k pädesiatinám. Sborník sostavil Jozef 
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aktívny typ politiky sociálnej demokracie, spolupracovali s predstaviteľmi občianskych strán 

na pôde Klubu slovenských poslancov i v koalícii a zúčastňovali sa na prípravách všetkých 

zákonov a nariadení týkajúcich sa Slovenska.442 V súvislosti so slovenskou otázkou pritom 

vždy kládli do popredia dôležitosť zachovania pročeskoslovenského charakteru prijímaných 

rozhodnutí. Slovenskí sociálni demokrati síce od počiatku stáli v opozícii voči slovenským 

autonomistickým snahám, no dôraz na československú ideu a úzku spoluprácu s pražským 

politickým centrom prišli najmä s príchodom nového typu politikov, čo sa u staršej generácie, 

vrátane Lehockého, nestretlo s úplnou spokojnosťou.443 Ako situáciu konštatoval aj Dérer: 

„protiautonomistický a československý postoj strany byl zesílen i přistoupením nás mladých 

slovenských pokrokářů Dr Ivana Markoviče a mne roku 1919, kteří jsme tam zaujali vedoucí 

postavení.“444 Markovičovi a Dérerovi býva preto niektorými súčasnými bádateľmi vyčítaný 

politický pragmatizmus a bývajú označovaní za generáciu „politickej rýchlošľachty“.445 

Mladí politici vstupom do strany vraj Lehockého „odsunuli na vedľajšiu koľaj“ a stranu 

úplne „podriadili ideológii čechoslovakizmu.“446 I keď tieto „obvinenia“ zodpovedajú novo-

nastavenému trendu vo vývoji povojnovej sociálnej demokracie, mali by sme sa na situáciu 

pozrieť bez emočného podtónu a bez negatívnej konotácie termínu čechoslovakizmus. Čo pre 

Markoviča a Dérera znamenalo byť sociálnymi demokratmi nielen z hľadiska vstupu do 

aktívnej politiky, ale z ideologického a hodnotového hľadiska? Ako vnímali 

čechoslovakizmus v súvislosti so socializmom a v kontexte ich činnosti v sociálnej 

demokracii? 

Previazanosť Čechov a Slovákov pokladali za úplne prirodzenú, najmä u Dérera by sa 

dalo povedať, že priam historicky podmienenú. Existenciu Veľkomoravskej ríše v 9. storočí 

Dérer interpretoval ako prvé uskutočnenie československej štátnej myšlienky v histórii.447 

Predstava spojenia Čechov a Slovákov mala podľa nich nielen svoju historickú či kultúrnu 

opodstatnenosť, ale vnímali predovšetkým pozitíva, ktoré z tejto koncepcie plynuli pre 

slovenský vývoj. Markovič hodnotil obdobie prelomu 19. a 20. storočia ako obdobie 

slovenského obrodenia práve kvôli tomu, že sa zintenzívnili styky predstaviteľov slovenskej 

mladej inteligencie s Prahou a s myslením T. G. Masaryka, ktoré pre nich predstavovali 

 
442 ŠUCHOVÁ, X. Idea československého štátu, s. 212. 
443 DUIN, P. C. van. Central european crossroads, s. 196. 
444 DÉRER, I. Slovenský vývoj a luďácká zrada, s. 246. 
445 BARTLOVÁ, Alena. Historický pohľad na politické strany na Slovensku (1918-1938). In: MAREK, Pavel, 

ed. Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území. Olomouc: Gloria, 1999, s. 32. 
446 MAGDOLENOVÁ, A. Emanuel Lehocký, s. 79. 
447 DÉRER, I. Češi a Slováci, s. 7-9. 



98 
 

pokrokový Západ.448 V jednote s Čechmi videli pre Slovákov nielen výhodu nasledovania 

vyspelejšieho partnera, ale zároveň záchranu pred pohltením maďarizačnými snahami 

a záruku zachovania slovenskej samobytnosti. „Slobodné Slovensko možné je len v slobodnej 

a silnej Československej republike.“449 Akákoľvek iná alternatíva by bola pre slovenskú 

existenciu nebezpečná a následky autonomistických či separatistických snáh „boly by 

katastrofálne v prvom rade pre Slovákov, pre slovenskú národnú myšlienku a slovenskú 

existenciu.“450 A kvôli ohrozeniam objavujúcim sa na slovenskej politickej scéne si Markovič 

uvedomoval, aké dôležité bude chrániť krehké česko-slovenské „spolužitie“: „Naša 

generácia, aby splnila svoj úkol, musí vykonať aspoň toľko, že keď nebude v stave vyriešiť 

českosl. problém v smysle skutočného vnútorného československého sjednotenia, zamedzí 

aspoň, aby problém nebol vyriešený v duchu rozjednotenia.“451 

Čechoslovakizmus bol pre Markoviča a Dérera priamo kompatibilný aj so 

socializmom a sociálnou demokraciou. Socializmus vnímali ako štátotvorný faktor pre vznik 

Československej republiky452 a sociálnu demokraciu pokladali za najvýraznejšiu nositeľku 

československého programu453. Jednotný československý štát pomenovali ako jeden 

z prioritných záujmov sociálnej demokracie: „Keď my, sociálni demokrati, zvlášť tu na 

Slovensku, nekompromisne zastupujeme ideu československú, tak to neni nijaký sociálny 

patriotizmus, ale je to príkaz socializmu.“454 Na socializme pozitívne vnímali aj jeho 

občiansky a demokratizačný rozmer. Súčasťou agendy socialistického hnutia už pred vojnou 

bolo rozširovanie politických a sociálnych práv aj na najnižšie vrstvy obyvateľstva. Hralo tak 

významnú úlohu v demokratizácii spoločnosti i v podpore občianskej emancipácie.455 

Socializmus v ponímaní Markoviča a Dérera si mal ponechať tento demokratický rozmer. 

Podľa nich sa socializmus mohol rozvíjať len v demokratickom štátnom zriadení a zároveň 

len demokracia mohla umožniť realizáciu ich sociálnodemokratického programu. Toto 

vnímanie sa u nich prirodzene posilnilo pod vplyvom mocenských zmien v Európe v 30. 

rokoch a ohrozenia integrity Československa: „Naše heslo musí byť: ani fašizmus, ani 
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komunizmus, ale demokracia! (...) Demokracia je pre nás socialistov nielen prostriedkom pre 

dosiahnutie triednych záujmov delníctva, ale i najvyšším ideálom politickým a štátnym.“456 

Vrátim sa teraz späť k vyššie uvedeným bodom kritiky Markovičovho a Dérerovho 

politického konania. Zaiste možno súhlasiť s konštatovaním historičky Xénie Šuchovej, že 

Markovič a Dérer vstúpili do sociálnodemokratického hnutia kvôli ich záujmu o socializmus 

ako myšlienkový smer, ale i kvôli príležitosti ovplyvňovať smerovanie politiky nového štátu z 

najvyšších pozícií.457 V tomto zmysle môžeme vidieť v ich motivácii politický pragmatizmus, 

ktorý im býva vytýkaný. Podľa môjho názoru však ideologická či hodnotová rovina zohrala 

pri ich rozhodovaní väčšiu váhu, než politický kalkul. Dokazuje to aj fakt, že v strane zostali 

aj po výraznej volebnej strate v roku 1925, keď Markovič ani nezískal poslanecký mandát. V 

zázemí sociálnej demokracie videli najväčší potenciál pre praktické uplatňovanie a rozvíjanie 

demokratického a čechoslovakistického konceptu, ktoré, ako som poukázala, boli pre ich 

spôsob výkonu politiky hlavnými hodnotovými piliermi. V tejto súvislosti sa stretáme aj s 

kritikou, že stranu úplne „podriadili ideológii čechoslovakizmu“. Pre Markoviča a Dérera 

predstavoval čechoslovakizmus nielen štátotvornú koncepciu, ale bol to pre nich aj spôsob 

výkonu politickej praxe, ktorý podľa nich mohli najlepšie uplatňovať práve v sociálnej 

demokracii. Sociálnodemokratické hnutie bolo v ich ponímaní čechoslovakistické už pred 

vojnou. Spojenie slovenskej a českej sociálnodemokratickej organizácie do jednotnej strany 

preto vnímali ako prirodzené nadviazanie na čulú predvojnovú spoluprácu oboch hnutí. 

Navyše, slovenskí sociálni demokrati mohli z tohto spojenia len ťažiť, pretože úroveň 

organizačnej ukotvenosti českej strany im umožňovala robiť stranícku politiku celoštátne. 

Vďaka tomu sa sociálna demokracia mohla etablovať a organizačne rozvíjať aj na území 

Slovenska. 

A ako pristúpiť ku kritike toho, že nahradili pôvodnú generáciu politikov v slovenskej 

sociálnej demokracii? Myslím, že to bol jednoducho prejav prirodzeného vývoja a nie je 

dôvod na emocionálne podfarbené výčitky. Mladí politici jednak vyplnili nedostatočne 

zastúpený priestor straníckej inteligencie, ktorá v strane dlhodobo absentovala a zároveň 

v podmienkach nového štátu dokázali lepšie využiť nové spôsoby straníckeho aktivizovania 

sa. Sloboda zhromažďovania sa a sloboda prejavu dávali straníckym predstaviteľom úplne iné 

možnosti reprezentácie, než aké mali starí funkcionári v uhorskom režime. Markovič 

s Dérerom dokázali ako mladí politici, nezaťažení „predvojnovými uzneseniami 
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socialistických kongresov, ani povesťou robotníckych vodcov“458, vyvíjať aktívnu stranícku 

a politickú činnosť, na ktorú staré vedenie z čias protimaďarských a emancipačných snáh 

jednoducho už nestačilo. 

 

4.2.2 Markovič a Dérer v ideologickej typológii sociálnej demokracie 

V súvislosti s výskumom československej sociálnej demokracie je zaujímavým 

počinom práca politológa Martina Poláška, ktorý vytvoril akúsi typológiu ideologických 

smerov, ktoré sa vyskytovali vo vnútri strany. Časovo sa zameral predovšetkým na obdobie 

rokov 1924 – 1938 a skúmal, akým spôsobom sa vyvíjali debaty o základnom programe 

strany. Ako hlavné rozlišovacie kritérium zvolil postoj účastníkov k marxizmu a na základe 

toho identifikoval tri skupiny straníkov, teda akési tri pomyselné a nie jednoznačne 

ohraničené ideologické prúdy v sociálnej demokracii, ktoré v niektorých základných znakoch 

vykazovali rovnaké alebo podobné názorové tendencie.459 Priebeh programových debát autor 

sledoval na straníckych zjazdoch i na stránkach periodík. Jeho cieľom síce nebolo detailne 

analyzovať všetky programové otázky a vyjadrenia jednotlivých aktérov, avšak do svojho 

triedenia zahrnul len českých predstaviteľov Československej sociálnodemokratickej strany. 

Pokúsila som sa preto aplikovať Poláškovu typológiu aj na slovenských reprezentantov 

strany, konkrétne na Markoviča a Dérera ako najvyššie postavených Slovákov 

v československej sociálnej demokracii. Najskôr ale v krátkosti predstavím spomínané tri 

prúdy podľa Poláškovej klasifikácie. 

Prvú skupinu autor nazval revizionistami, pretože naliehali na revíziu marxistických 

základov strany a spochybňovali vhodnosť marxizmu ako ideového či praktického 

východiska pre sociálnu demokraciu. Socializmus vnímali skôr na etickom základe. 

Kapitalizmus sa mal meniť v socializmus postupne, reformy sa mali dosahovať metódou 

drobnej práce a kľúčovú rolu pripisovali inteligencii. Podiel na moci vnímali ako legitímny 

a žiadúci prvok, pričom neodmietali spoluprácu s nesocialistickými stranami.460 Bolo tiež pre 

nich príznačné, že predstavu socializmu čerpali viac z myslenia T. G. Masaryka než z učenia 

Marxa.461 Polášek sem zaradil mená predstaviteľov, akými boli ekonóm Josef Macek, 

propagátor družstevníctva František Modráček, právnik Evžen Štern alebo filozof Emanuel 

Rádl. 

 
458 Tamže. 
459 POLÁŠEK, M. Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté, s. 14-15. 
460 Tamže, s. 15-16. 
461 Tamže, s. 59. 
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Druhou skupinou boli progresivisti, ktorí sa otvorene hlásili k marxizmu 

a k zachovaniu marxistického charakteru sociálnej demokracie a ich progresivizmus sa 

prejavoval v zmysle potreby ďalšieho študovania a rozvíjania marxistickej ideológie. Opierali 

sa o metódu historického materializmu a inteligencii neprikladali obzvlášť významnú úlohu. 

Podiel na moci s nesocialistickými predstaviteľmi chápali ako legitímny len za veľmi 

špecifických podmienok.462 Aj k osobe Masaryka pristupovali zo striktne marxistických 

pozícií a nevnímali ho ako teoretika socializmu, ktorý by mal vplývať na podobu 

sociálnodemokratickej politiky.463 Polášek do tejto skupiny radil členov mladšej generácie 

sociálnych demokratov, marxisticky orientovaných teoretikov, ako napríklad publicistu 

Jaroslava Čecháčka, právnika Jiřího Pleskota, lekára Jiřího Frantu, literárneho historika 

a kritika Václava Běhounka alebo pedagóga Václava Patzaka. 

Tretiu skupinu tvorili tradicionalisti, ktorí boli za zachovanie základnej optiky 

marxizmu v programe strany, no nebránili sa jeho prispôsobeniu aktuálnym okolnostiam 

alebo prípadnému doplneniu z iných ideových zdrojov. Tradicionalisti sa považovali za 

marxistov, ale teoretickú čistotu ideológie často podriaďovali krátkodobým a strednodobým 

politickým cieľom.464 Masaryka vnímali ako symbolické zosobnenie československého štátu a 

ako dlhodobého podporovateľa sociálnej demokracie, no styčné plochy s Masarykom na 

teoretickej úrovni pre nich neboli podstatné.465 Polášek k tejto skupine priradil najmä členov 

najstaršieho straníckeho jadra, publicistu Jaroslava Koudelku, dlhoročného starostu mesta 

Plzeň Luďka Pika, a vôbec najzvučnejšie mená predstaviteľov sociálnej demokracie, akými 

boli Antonín Hampl, František Soukup, Lev Winter, Gustav Habrman, alebo tiež šéfredaktor 

Práva lidu Josef Stivín. V kontexte minulej činnosti a spolupráce Josefa Stivína s radikálnymi 

boľševikmi, ktoré Markovič svojho času označil ako „Stivínovský teror“, je jeho zaradenie 

k pomerne umiernenej skupine tradicionalistov možno na prvý pohľad prekvapivé, no 

v Poláškom sledovanom období bolo už Stivínovo ideologické ukotvenie ustálené na 

pročeskoslovenskej pozícii. 

 Polášek vo svojej práci často používal, okrem iného, vydané protokoly zo straníckych 

zjazdov, ktoré zachytávajú obsah programových diskusií. V tejto súvislosti som narazila na 

skutočnosť, ktorá mohla byť dôvodom toho, že Polášek vo výskume nereflektoval 

slovenských aktérov. Slovenskí účastníci zjazdov sa totiž do diskusií zapájali len minimálne 

a ich príspevky sa netýkali straníckeho programu. V protokole z XIV. straníckeho zjazdu 

 
462 Tamže, s. 16. 
463 Tamže, s. 60. 
464 Tamže, s. 17. 
465 Tamže, s. 57. 
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konaného 19. – 22. apríla 1924 v Ostrave sú Markovič aj Dérer uvedení medzi delegátmi 

s právom poradného hlasu.466 Dérer bol zároveň na tomto zjazde zvolený za člena výkonného 

výboru strany.467 Na XV. zjazde, 15. – 18. apríla 1927 v Prahe, bol pravdepodobne účastný 

len Dérer a to ako delegát s hlasovacím právom.468 Obaja boli opäť prítomní na zjazde 26. – 

29. októbra 1933 v Prahe, kde Dérer bol ako člen ústredného výkonného výboru a Markovič 

ako delegát s poradným hlasom.469 Na žiadnom zo zjazdov však nevystúpili s vyjadrením 

k programu strany. Ani na stránkach dobových periodík som nenarazila na články, v ktorých 

by sa explicitne vyjadrovali k svojej predstave o základnom straníckom programe. (Markovič 

vo všeobecnosti nebol obzvlášť publikačne činný). Napriek tomu sa pokúsim dvojicu zaradiť 

do Poláškovej typológie aspoň na základe ideologických charakteristík, ktoré mám 

k dispozícii, a ktoré by mohli byť pre potreby klasifikácie postačujúce. 

Keď prihliadneme na kritérium postoja aktérov k marxizmu, tak Dérer ani Markovič 

nikdy nedávali do popredia Marxovo učenie ako východiskové pre ich stranícke fungovanie či 

ako rozhodujúce pre ich inklináciu k socializmu a k sociálnej demokracii. Na socialistickom 

hnutí si cenili predovšetkým jeho demokratizačný a občiansko-emancipačný rozmer. 

Odmietali radikálne socialistické aktivity a pre Československo nepripúšťali iné než 

demokratické zriadenie. Len v ňom sa podľa nich mohol uplatňovať sociálnodemokratický 

program. Dôrazom na demokratické a etické princípy je prirodzené, že inklinovali 

k Masarykovmu ponímaniu sociálnych otázok. Masaryka si ctili nielen ako politickú autoritu 

zakladateľa a prezidenta Československa, ale už aj v predvojnových časoch k nemu vzhliadali 

ako k osobnosti, ktorej myslenie je hodné nasledovania (to možno badať najmä u Markoviča 

ako prúdistu). Chápali silu, ktorá tkvela v poslaní inteligencie pre osvetu nižších vrstiev a ich 

postupné, „drobnou prácou“ dosahované vzdelávanie a emancipovanie, a to sa snažili 

uplatňovať aj v praktickej politike v sociálnej demokracii. Myslím, že podľa týchto 

základných ideologických charakteristík možno Markoviča a Dérera zaradiť k prúdu 

v sociálnej demokracii, ktorý Polášek označil ako revizionistický. 

Túto dedukciu možno podoprieť aj analýzou sociálnodemokratickej tlače, ktorá 

inklinovala k revizionistickej orientácii. V roku 1924 bol založený dvojtýždenník (neskôr 

týždenník) Nová svoboda a i keď spočiatku nešlo o oficiálny stranícky časopis, orientoval sa 

sociálnodemokratickým smerom a v kontexte Poláškovej typológie mal blízko 

k revizionistickému prúdu. To sa nezmenilo, ani keď sa Nová svoboda neskôr stala oficiálnym 

 
466 Protokol XIV. řádného sjezdu Československé sociálně demokratické strany dělnické, s. 227 a 228. 
467 Tamže, s. 158. 
468 Protokol XV. řádného sjezdu československé sociálně demokratické strany dělnické, s. 123. 
469 Protokol sedmnáctého řádného a jubilejního sjezdu čs. sociálně demokratické strany dělnické, s. 171 a 181. 
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straníckym časopisom.470 Prispievatelia Novej svobody skutočne nepokladali marxizmus za 

nasledovaniahodnú ideológiu pre socialistickú politiku. „Politické učení předválečné školy 

marxistické se neosvědčilo. Je třeba uvědomiti si tento nedostatek. Kdo toho není schopen, 

nikdy nenabude pevné půdy pro praktickou politiku socialistickou v demokratickém státě,“ 

písal v článku s názvom „Demokratický socialism“ Rudolf Bechyně.471 Podľa revizionistu 

Evžena Šterna Masaryk predstavoval ideálne spojenie robotníckej vrstvy a inteligencie, keď 

on sám sa najskôr učil remeslu a až neskôr sa z neho stal učenec: „Oba tyto momenty (...) 

v sobě zladil a zůstal věren vrstvě, ze které vyšel a hleděl vždy sblížiti a nalézti vzájemné 

porozumění mezi pracovníky rukou a hlavou.“472 K redaktorom revizionistickej Novej 

svobody patril okrem iných straníkov istý čas aj Dérer473, popri tom, že do časopisu prispieval 

článkami. Práve do Novej svobody prispel článkom aj Markovič, ktorý sa inak veľmi 

časopisecky neangažoval. V článku konštatoval nárast podpory ľudovej strany i komunistov 

v obecných voľbách 1923, ktorý pripisoval okrem iného aj „nedostatočnej organizačnej 

a propagačnej činnosti československých strán“. Podľa Markoviča boli obecné voľby v roku 

1923 výrazom nespokojnosti s československým režimom. A preto prízvukoval nutnosť 

kritického a nestranného zhodnotenia príčin takého stavu: „Keď nebude týchto príčin, ztratí 

ľudácka, kresťansko-sociálna i komunistická propaganda značnú časť pôdy, na ktorej dnes 

operuje s úspechom.“474 V knižnej edícii vydávanej Novou svobodou vyšla tiež Markovičova 

útla knižka Slovensko pred prevratom475, jedna z dvoch knižných publikácii, ktoré vydal. 

 

4.3 Markovič v československej politike 

 

4.3.1 Obdobie konsolidácie nového štátu 

 Ako zákonodarný a zastupiteľský orgán v novom československom štáte bolo 14. 

novembra 1918 ustanovené Revolučné národné zhromaždenie, nazývané tiež Dočasné 

národné zhromaždenie, pretože jeho činnosť mala byť vykonávaná prechodne, kým 

neprebehnú riadne parlamentné voľby. Členovia zákonodarného zboru boli do svojich miest 

kooptovaní – za české krajiny podľa výsledkov posledných predvojnových volieb z roku 1911 

 
470 POLÁŠEK, M. Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté, s. 99. Časopis Nová svoboda sa priklonil viac 

k marxisticky orientovaným a radikálnejším predstaviteľom na počiatku 30. rokov, keď jeho redigovanie prevzal 

V. Patzak. 
471 BECHYNĚ, Rudolf. Demokratický socialism. Nová svoboda. 1925, roč. 2, č. 1, s. 1. 
472 ŠTERN, Evžen. Masaryk a dělnictvo. Nová svoboda. 1930, roč. VII, č. 10, s. 150. 
473 POLÁŠEK, M. Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté, s. 103. 
474 MARKOVIČ, I. Ľudáctvo, maďaronstvo, maďarofilstvo, s. 134-135. 
475 MARKOVIČ, I. Slovensko pred prevratom. 
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a za Slovensko malo byť dosadených 40 zástupcov, ktorých výber dostal za úlohu minister 

pre správu Slovenska Šrobár.476  

Slovenskí reprezentanti vytvorili v parlamente vlastný Klub slovenských poslancov 

(ďalej len Klub), nazývaný aj Slovenský klub. Medzi prvými, ktorých Šrobár zaradil do 

svojho výberu, boli členovia Slovenskej národnej rady, ustanovenej 30. októbra 1918 počas 

prijatia Martinskej deklarácie. Patrili k nim aj Lehocký a Dérer, ktorí boli v Klube od 

počiatku jeho ustanovenia.477 Členmi Klubu sa stali aj niektorí českí predstavitelia, avšak 

silne spätí so slovenskou spoločnosťou ešte z čias podporovania predvojnovej česko-

slovenskej vzájomnosti, ako napr. Jaroslav Vlček a aj Markovičov blízky prúdistický kolega 

František Votruba. V novembri sa medzi členov zaradila aj prezidentova dcéra Alica 

Masaryková, čím sa počet poslancov Klubu navýšil na 41. Slovenskí poslanci neskôr 

požiadali ešte o ďalšie navýšenie počtu o 14 miest a v marci 1919 mal teda Klub celkom 55 

poslancov.478 Markovič sa členom Slovenského klubu stal 14. januára 1919. Poslanecký 

mandát prevzal po Ľudovítovi Okánikovi, ktorý sa svojho postu vzdal kvôli menovaniu za 

nitrianskeho župana.479 Ivan Markovič a Fedor Houdek boli ako jediní dvaja vyslanci Klubu 

delegovaní na parížsku mierovú konferenciu.480 

Čoskoro však Markovič dostal novú úlohu. Už v predchádzajúcej kapitole som 

uviedla, že od konca februára 1919 bol Markovič poverený sledovaním situácie na slovensko-

maďarskom pohraničí a tieto informácie mal referovať Benešovi, rokujúcemu na mierovej 

konferencii v Paríži. Markovič pravidelne podával správy z Bratislavy a Prahy o armádnych 

záležitostiach, o maďarskej protičeskej propagande, o stave štátnej správy i o práci českých a 

slovenských úradníkov.481 Sledoval tiež napätú situáciu okolo pôsobenia talianskej vojenskej 

misie, ktorá pomáhala s prevzatím československej správy nad slovenským územím a bola 

upodozrievaná svojou inklináciou k maďarskej strane. „S italskými dôstojníkmi prišly aj 

všetky maďarské intrigy na Slovensko. Už 4. februára 1919, keď Šrobárova vláda dotiahla do 

Bratislavy, videli sme, že italskí dôstojníci väčšmi sympatizujú s Maďarmi ako s nami,“ 

spomínal na situáciu slovenský agrárnik, neskôr národný demokrat Milan Ivanka.482 Hlavný 

 
476 TICHÝ, Ivan. Vznik a personálne zloženie Klubu slovenských poslancov (1918-1920). Slovenská 

archivistika. 1997, roč. 32, č. 2, s. 82-83. 
477 TICHÝ, I. Vznik a personálne zloženie, s. 84 a 87. 
478 Tamže, s. 84-85. 
479 Tamže, s. 88. 
480 LIPSCHER, Ladislav. Klub slovenských poslancov v rokoch 1918-1920. Historický časopis. 1968, roč. 16, č. 

2, s. 143. 
481 K tomu pozri: BOISSERIE, É. „Markovič zdeluje...“, s. 29-43. BOISSERIE, É. „Situácia ešte nie je 

kritická...“, s. 271-288. 
482 Milan Ivanka (1876-1950) – slovenský politik a právnik, signatár Martinskej deklarácie člen Československej 

národnej demokracie, neskôr prešiel k agrárnikom, počas druhej svetovej vojny sa zapojil do odboja. Citácia je 
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veliteľ talianskej misie, generál Luigi Piccione sa dostal do konfliktu s generálom francúzskej 

misie Mauriceom Pellém, ktorá operovala najmä na českom území.483 Po úspechoch červenej 

armády v Maďarsku a na slovenskom území, keď sa podarilo založiť sovietske republiky, 

a po ich následnom potlačení, prevzali francúzske jednotky velenie aj nad Slovenskom. Bol to 

práve Markovič, kto bol poverený udržovať komunikáciu medzi slovenským územím 

a generálom Pellém a tiež pražskými ministerstvami.484  

V lete 1919 sa rozhodol vstúpiť do sociálnej demokracie a z korešpondencie citovanej 

v predchádzajúcej kapitole vyplýva, že jeho želaním bolo aj naďalej pracovať pod vedením 

Edvarda Beneša. Jeho schopnosti a skúsenosti však v tej dobe boli potrebnejšie pre 

konsolidáciu slovenských pomerov a tak bol Markovič v septembri 1919 menovaný vládnym 

tajomníkom na Šrobárovom ministerstve pre správu Slovenska.485 Išlo o inú funkciu, než akú 

zastávali štrnásti vládni referenti resp. poradcovia, ktorí boli súčasťou Šrobárovho úradu od 

jeho založenia na jeseň 1918.486 Markovič ako vládny tajomník mal byť členom prezídia 

ministerstva. K jeho úlohám malo patriť zariaďovanie hlavnej i bežnej agendy prezídia, 

dozeranie na prácu rôznych úradov a orgánov spadajúcich pod ministerstvo, zastupovanie 

ministra či zabezpečovanie komunikácie ministerstva s vládou.487 Túto funkciu Markovič 

vykonával do apríla 1920, kým nebol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia. 

 

4.3.2 Markovič v poslaneckom i ministerskom kresle 

Volebné obdobie po prvých riadnych parlamentných voľbách bolo pre Markoviča 

vôbec najpestrejším v jeho politickej kariére, pretože nikdy potom už nezastával toľko 

štátnických funkcií. Okrem toho, že bol zvolený do parlamentu, riadil tri ministerstvá, i keď 

nie celé volebné obdobie. Vzhľadom na krátkosť trvania vedenia rezortov (obrana tri mesiace, 

školstvo jeden rok, unifikácia tri roky) Markovič zrejme nestihol vyvinúť nejaký 

komplexnejší plán rozvoja pre pridelené oblasti a v archívnych fondoch slovenských 

a českých archívov, ktoré som študovala, som neobjavila dochovaný obsiahlejší materiál, 

ktorý by vypovedal viac o Markovičom nastolenej politickej agende v daných rezortoch. 

Pokúsim sa preto Markovičovo politické pôsobenie zasadiť aspoň do kontextu 

 
z príspevku: IVANKA, Milan. Rozpomienky na prevrat. In: Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 
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484 SNA, f. Ivan Markovič, List I. Markoviča E. Benešovi, Praha 14. 6. 1919. 
485 Archiv Kanceláře prezidenta republiky (ďalej len AKPR), f. KPR, 1919-1947, inv. č. 260/B, kart. 12, 

Slovensko, správa, 1919-1920. 
486 KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Vavro Šrobár – prvý slovenský minister. In: Slovensko na ceste k demokracii, s. 

154. 
487 AKPR, f. KPR, 1919-1947, inv. č. 260/B, kart. 12, Slovensko, správa, 1919-1920. 
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československého politického diania v danom období s využitím prameňov a materiálov, 

ktoré som mala k dispozícii. 

V prvých parlamentných voľbách v apríli 1920 kandidovali Markovič aj Dérer za 

Československú sociálnodemokratickú stranu robotnícku a volebný úspech strany obom 

priniesol mandát v poslaneckej snemovni. Markovič zložil svoj prvý poslanecký sľub 25. 

mája 1920.488 Vládnemu kabinetu predsedal sociálny demokrat Vlastimil Tusar 

a „červenozelenú“ koalíciu zložili okrem sociálnych demokratov predstavitelia 

Republikánskej strany (agrárnici) a Československej strany národno-socialistickej. Vo vláde 

menovanej 25. mája 1920 získal Ivan Dérer post ministra s plnou mocou pre správu 

Slovenska a Ivan Markovič sa dodatočne od 16. júla postavil do čela ministerstva obrany, 

ktoré mal dovtedy v správe premiér Tusar.489 V ministerských kreslách sa ale dvojica 

Slovákov dlho neohriala. Napätie vo vnútri sociálnej demokracie medzi „pravicou“ 

a ľavicovým marxistickým krídlom bránilo efektívnemu fungovaniu vlády. Tusarov kabinet 

sa v polovici septembra 1920 rozhodol podať demisiu, aby sa strana mohla koncentrovať na 

vyriešenie vnútrostraníckeho ideologického zápasu. Prezident Masaryk 15. septembra 1920 

menoval úradnícku vládu na čele s Janem Černým, moravskosliezskym krajinským 

prezidentom.490 Markoviča v kresle ministra národnej obrany vystriedal Otakar Husák491, 

ktorý ako legionár a účastník československého odboja spolupracoval s Markovičom 

v Rusku.492 Spor v sociálnej demokracii napokon vyústil do odštiepenia ľavicového krídla a k 

vzniku Komunistickej strany v roku 1921. 

Černého úradnícka vláda začala podnikať kroky na stabilizáciu politickej 

i hospodárskej situácie v štáte. Oporou vlády bola tzv. hradná päťka – politický orgán zložený 

zo zástupcov piatich najsilnejších straníckych subjektov. V prvom období ju tvorili: Antonín 

Švehla za agrárnikov, Alois Rašín za národných demokratov, Jiří Stříbrný za národných 

socialistov, Rudolf Bechyně za sociálnych demokratov a Jan Šrámek za lidovcov.493 Po 

dokončení stabilizačného, v širokých vrstvách často nepopulárneho programu494 Černého 

vláda po roku odstúpila a 26. septembra 1921 vznikla nová vláda na čele s Edvardom 

 
488 Archiv poslanecké sněmovny (ďalej len APS), f. APS, kart. 89, inv. č. 1642. 
489 VHA Praha, f. MNO-Prezidium (1918-1923), kart. 51, inv. č. 2251, sign. 1/100. 
490 KOVTUN, J. Republika v nebezpečném světe, s. 165. 
491 VHA Praha, f. MNO-Prezidium (1918-1923), kart. 45, inv. č. 2197, sign. 1/1.  
492 Pozri jeho knihy spomienok na odboj: HUSÁK, O. Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka, Praha: 

Epocha, 2017. A tiež druhý zväzok: HUÁK, O. Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka, Praha: Epocha, 

2018. 
493 KOVTUN, J. Republika v nebezpečném světe, s. 171. 
494 Stabilizačné opatrenia pre vnútornú konsolidáciu štátu v hospodárskej oblasti mali nepriaznivé dôsledky pre 

robotníctvo a strednú vrstvu, ako napr. zníženie platov robotníkov a úradníkov. Pozri: OLIVOVÁ, V. Dějiny 

první republiky, s. 127. 
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Benešom, ktorý zároveň zastával post ministra zahraničných vecí. Jeho vláda bola 

kombináciou úradníckej a klasickej parlamentnej vlády, sám Beneš v nej vystupoval ako 

nestraník a zo svojho ministerského kresla vyvíjal aktívnu zahraničnú politiku 

Československa. Vo vláde však nemal dostatok podpory pre všetky svoje zahraničnopolitické 

úmysly a v októbri 1922 padla aj Benešova vláda.495 

Markovič medzitým zastával svoj poslanecký mandát v parlamente. Po dvoch 

prechodných vládnych obdobiach prezident 7. októbra 1922 vymenoval vládu na čele 

s lídrom agrárnikov Antonínom Švehlom. Bola nazývaná aj ako všenárodná koalícia 

a očakávala sa od nej väčšia stabilita, pretože členmi vlády boli tiež všetci reprezentanti 

hradnej päťky.496 Markovič sa v tejto vláde stal ministrom unifikácie, pričom toto kreslo 

prevzal po Dérerovi, ktorý ho zastával rok v kabinete Edvarda Beneša. Dérer v tejto 

prvej Švehlovej vláde nezastával ministerský post.497 Koalícia sa ale musela pasovať 

s viacerými problémami. Sľubný začiatok vládnutia narušila tragická udalosť úmrtia ministra 

financií Aloisa Rašína, na ktorého bol v januári 1923 spáchaný atentát. V reakcii na to bol 

v marci prijatý zákon na ochranu republiky, ktorého cieľom bolo posilniť systém pluralitnej 

parlamentnej demokracie v československom štáte proti radikálnym tendenciám 

z komunistického či fašistického tábora.498 Koaličné strany museli riešiť závažné 

vnútrostranícke zápasy. Lidovci sa vyrovnávali s odchodom Slovenskej ľudovej strany 

a silnejúcim autonomistickým hnutím na Slovensku. U národných socialistov prebiehal boj 

medzi Benešom a radikálnym krídlom Jiřího Stříbrného. Agrárnici čelili úplatkovému 

škandálu kvôli tzv. liehovej afére499 a v národnej demokracii hrozilo založenie novej strany. 

Sociálni demokrati boli oslabení odchodom komunistov a okrem toho sa vyhrocovali vzťahy 

medzi nimi a agrárnikmi.500 

Obe strany mali totiž medzi sebou dohodu o vzájomnej podpore návrhov zákonov. Po 

tom, čo sa podľa socialistickej agendy schvaľovalo zákonodarstvo o sociálnom poistení, prišla 

na rad problematika úpravy dovozných ciel, ktorú navrhovali agrárnici a ktorej prijatie by 

pomohlo československému poľnohospodárstvu oslabovanému zahraničnou konkurenciou.501 

Agrárnici chceli presadiť vyššie clá na obilie a iné poľnohospodárske produkty dovážané 

z cudziny a očakávali v tomto smere podporu sociálnych demokratov. Tí však napokon 

 
495 OLIVOVÁ, V. Dějiny první republiky, s. 128-129. 
496 KOVTUN, J. Republika v nebezpečném světe, s. 235. 
497 OLIVOVÁ, V. Dějiny první republiky, s. 312. 
498 Tamže, s. 133. 
499 Pozri viac napr.: HRUBÝ, Jan, Aféry první republiky. Praha: Práce, 1984, s. 23-36. 
500 J KOVTUN, J. Republika v nebezpečném světe, s. 375. 
501 Tamže. 
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s dodržaním hlasovacej dohody váhali, pretože by tým riskovali stratu popularity vo vrstvách 

priemyselného robotníctva a naopak zvýšenie popularity komunistov.502 Agrárnici ako 

kompromis navrhli zavedenie akýchsi pružných („klouzavých“) ciel, ktoré by namiesto pevne 

stanovenej výšky boli odstupňované podľa porovnania zahraničných a domácich cien 

v jednotlivých prípadoch. A i keď sociálni demokrati stále váhali s podporou návrhu, premiér 

Švehla od témy poľnohospodárskych ciel už ustúpiť nechcel. Situácia sa dočasne vyriešila 

prijatím aspoň vládneho nariadenia, ktoré upravovalo podmienky ciel na dovoz 

poľnohospodárskych produktov, a ktoré bolo schválené aj bez hlasov sociálnodemokratických 

ministrov, ktorými boli minister školstva Rudolf Bechyně, minister sociálnej starostlivosti 

Gustav Habrman, minister verejných prác Antonín Srba a Markovič ako minister unifikácie. 

Ministri uvažovali o podaní demisie, no výkonný výbor strany ich vyzval, aby zotrvali vo 

vláde do blížiacich sa parlamentných volieb.503 „Čs. soc. dem. strana robotnícka nechce byť 

za žiadnu cenu kazimierom a nechce rozbiť vládu za každú cenu,“ písali aj Robotnícke noviny 

a do popredia kládli dôležitosť zachovania vlády demokracie a súčasného zloženia koalície až 

do volieb.504 Ich termín bol presunutý z jari 1926 na jeseň 1925.  

Na čele Ministerstva unifikácie stáli až do 30. rokov vždy slovenskí politici. 

Predpokladalo sa, že boli najlepšie znalí pomerov na Slovensku a vyznali sa v pôvodnom 

uhorskom štátnom a právnom systéme, ktorý bolo potrebné postupne zjednocovať na 

celoštátnej československej úrovni. V čase Markovičovho úradovania (1922 – 1925) v januári 

1924 odoslalo predsedníctvo ministerskej rady (pravdepodobne) všetkým ministerstvám 

obežník o tom, že na najbližších schôdzach sa bude rokovať o aktuálnych slovenských 

otázkach. Z toho dôvodu predsedníctvo žiadalo jednotlivé ministerstvá, aby pre členov vlády 

čo najskôr pripravili podklady k diskusii a prehľad najzávažnejších aktuálnych otázok 

z daného rezortu.505 Ministerstvo unifikácie zorganizovalo k tejto požiadavke vlastnú rezortnú 

schôdzu a vedúci odborov ministerstva mali vypracovať návrhy za svoje oblasti. Vyjadrenia 

odborov sa potom zapracovali do jednotného dokumentu, ktorý ministerstvo odovzdalo 

ministerskej rade: „Se stanoviska resortního považuje unifikační ministerstvo za svou 

povinnost upozorniti na disparitu medzi územím slovenským a ostatními státními oblastmi ve 

věcech dále uvedených, při nichž zmíněná disparita působí v občanstvu nespokojenost a jest 

zdrojem rozmrzelosti.“506 

 
502 KLIMEK, A. Boj o hrad I., s. 309-310. 
503 KOVTUN, J. Republika v nebezpečném světe, s. 375-379. 
504 Vládna či koaličná kríza?. Robotnícke noviny. 7. 6. 1925, č. 128, s. 1. 
505 Národní archiv České republiky (ďalej len NA ČR), f. Ministerstvo unifikací, kart. 3, sign. I/84/4. 
506 Tamže. 
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Ministerstvo unifikácie pod vedením Markoviča v odovzdanom materiály 

upozorňovalo na vyriešenie niekoľkých všeobecných politických bodov. Ako prvé odporúčalo 

vláde formulovať jasné stanovisko ohľadom ďalšieho trvania úradu ministerstva s plnou 

mocou pre správu Slovenska. Vláda by mala rozhodnúť, či sa ministerstvo po prevedení 

župnej reformy zachová alebo nie a mala by sa bližšie špecifikovať jeho súčinnosť s 

ostatnými rezortmi v prípade, že bude naďalej činné. Ako ďalšiu „pálčivú otázku na 

Slovensku“ definovalo ministerstvo otázku spôsobu obsadzovania miest v štátnej službe. 

Navrhovalo zaviesť zásadu, že uvoľnené miesta na Slovensku sa budú prednostne obsadzovať 

slovenskými uchádzačmi a iní sa prijmú len v prípade, že Slovák nebude dostatočne 

kvalifikovaný, alebo sa nebude hlásiť. Odporúčalo tiež zamestnávať čo najviac Slovákov 

v štátnej službe aj v českých krajinách, ak prejavia o miesto záujem, resp. slovenských 

zamestnancov do českých krajín služobne preložiť, ak im to nespôsobí osobné a rodinné 

komplikácie. Ministerstvo ďalej upozorňovalo na potrebu dôraznejšieho uplatňovania 

jazykového zákona na Slovensku, pretože slovenčina sa napriek zákonu používala v 

rôznych štátnych zariadeniach či v školách nedôsledne. Ako zdroj nespokojnosti na 

Slovensku označilo problém zdĺhavého vybavovania záležitostí na rozličných úradoch, ktoré 

by sa malo zefektívniť. „Veľa horkosti“ vznikalo tiež v súvislosti s nedostatočným zadávaním 

štátnych investícií na slovenskom území. Ministerstvo odporúčalo vypracovať na najbližšie 

obdobie minimálny program štátnych investícií a tiež dbať na to, aby sa v štátnych zákazkách 

na Slovensku zamestnávali najmä miestni robotníci a živnostníci. Priemyslu na Slovensku sa 

podľa ministerstva tiež viedlo horšie a mal by sa podporiť aspoň zavedením jednotnej tarify 

pre všetky železnice a znížiť cenu tarify na väčšie vzdialenosti. „Nie málo nespokojnosti“ na 

Slovensku vyvolával spôsob prideľovania výčapných licencií, trafík, staničných reštaurácií 

alebo kioskov a ministerstvo odporúčalo stanoviť zásadu, že štátne licencie na prevádzky 

rôzneho druhu na Slovensku budú prideľované prioritne miestnym uchádzačom.507 

Okrem toho ministerstvo unifikácie detailnejšie poukázalo na niektoré, dovtedy 

nezjednotené predpisy týkajúce sa úradných záležitostí, ktorých úprava by sa mala vykonať 

čo najskôr. Išlo napr. o predpisy o domovskom práve a štátnom občianstve, ktorých 

zjednotenie by uvítalo nielen obyvateľstvo, ale i úradníctvo, ďalej zjednotenie trestného 

riadenia vo finančných záležitostiach, zjednotenie súdnych poplatkov a kolkov, či odstránenie 

disparity v poisťovacom práve. „Má-li býti zmíněné právě nespokojenosti účelně čeleno, musí 

alespoň v některých případech přikročiti se k unifikaci bezodkladně.“508 

 
507 Tamže. 
508 Tamže. 
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Podľa vypracovaného materiálu ministerstva možno vidieť, že Markovič dbal na to, 

aby sa na slovenské záležitosti prihliadalo predovšetkým s ohľadom na spokojnosť Slovákov. 

Napriek jeho čechoslovakistickému presvedčeniu si zachovával schopnosť porozumieť 

slovenským problémom a na ich vyriešenie nepozeral len centralizačnou optikou, ale 

nezdráhal sa poukázať na nedostatky riadenia štátu, ktoré plynuli z českého vedenia. Zvýšená 

citlivosť pre slovenské veci u Markoviča zrejme súvisela aj s pragmatickým prihliadaním na 

riziká, ktoré plynuli z pôsobenia autonomistického hnutia. 

Približne rok pred ďalšími parlamentnými voľbami Markovič prevzal do svojej správy 

aj ministerstvo školstva. Pôvodný minister Bechyně, ktorý post zastával od roku 1922, 

požiadal predsedu vlády Švehlu o prepustenie z úradu kvôli zhoršenému zdravotnému stavu. 

Údajne ho o tom informoval len súkromne, bez vedomia ostatných koaličných partnerov, 

pretože nechcel, aby sa na miesto jeho zástupcu dostal Šrámek od lidovcov, ktorý mal o rezort 

záujem. Bechyně preto Švehlovi rovno odporučil Markoviča ako svojho nástupcu.509 Už 

v predchádzajúcom období Černého úradníckeho kabinetu a Benešovho kabinetu sa slovenskí 

ľudáci prostredníctvom Československej strany lidovej usilovali o to, aby do správy 

katolíckej cirkvi na Slovensku boli prinavrátené cirkevné gymnáziá. Narazili však na nesúhlas 

agrárnika Šrobára, ktorý stál na čele ministerstva školstva v Benešovej vláde.510 S výnimkou 

Černého a Benešovho kabinetu zastával post ministra školstva vo vládach od roku 1919 

vždy predstaviteľ sociálnej demokracie (Gustav Habrman, Rudolf Bechyně). Sociálni 

demokrati mali o rezort evidentne veľký záujem a chceli zabrániť tomu, aby bol rezort pod 

kontrolou lidovcov, ktorí by napríklad mohli presadzovať väčší vplyv cirkvi a náboženstva do 

výukového procesu. Školstvo si napokon v nasledujúcich rokoch striedali v kompetencii 

agrárnici a sociálni demokrati, v záverečných rokoch republiky aj národní socialisti. 

Súvislých päť rokov (1929-1934) pritom riadil rezort Ivan Dérer, vo vládach agrárnikov 

Františka Udržala a Jána Malypetra.  

Ivan Markovič sa stal správcom rezortu školstva 30. októbra 1924.511 Počas roka 

v tejto funkcii sa ako zástupca školského rezortu stihol zúčastniť jubilejného zjazdu 

československých inžinierov, ktorý prebiehal v júni 1925 v Prahe pod záštitou prezidenta 

Masaryka, a na ktorom Markovič vystúpil ako Masarykov zástupca. Pri príležitosti zjazdu sa 

tiež ako delegát československej vlády zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa 

novostavby Českého vysokého učení technického v Prahe.512 Pri symbolickom poklepávaní 

 
509 BROKLOVÁ, E. Antonín Švehla, s. 308. 
510 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci, s. 112-113. 
511 BROKLOVÁ, E. Antonín Švehla, s. 308. 
512 STOCKÝ, Josef. Jubilejní památník. Praha: 1926, s. 51-55. 
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základného kameňa v mene vlády predniesol: „Začína-li vláda v dnešných ťažkých dobách so 

stavbou českého vysokého učenia technického v Prahe, deje sa tak v očakávaní, že dokonalé 

umiestnenie tohto učenia donesie kultúrny i hmotný prospech pre všetky vrstvy národa. (...) 

Tejto spolupráci vedy na jednej, priemyslu, obchodu a zemedelstva na druhej strane 

zasväcujem toto stavenisko so želaním, aby ako dosiaľ i v budúcnosti vychádzal odtiaľ 

technický a hospodársky prospech národa.“513 Komplexnejšiu politickú agendu v rezorte 

však už nestihol vyvinúť. Sociálni demokrati vo vláde čelili nezhodám s agrárnikmi kvôli 

vyššie spomínanému prijímaniu poľnohospodárskych ciel a na november 1925 boli vyhlásené 

nové parlamentné voľby. 

 

4.3.3 Atentát na „čechoslovakistických“ politikov? 

V súvislosti so spomínaným atentátom na ministra Rašína, na následky ktorého 

v januári 1923 zomrel, je zaujímavý prípad z Bratislavy z rovnakého roka. Voči skupine 

šiestich osôb, na čele ktorej stál slovenský úradník Augustín Čaderna, bolo na prelome 

septembra a októbra 1923 vedené vyšetrovanie kvôli podozreniu, že plánovali uskutočniť 

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

„čechoslovakistickému“ štýlu vedenia politiky. 

Meno Augustína Čadernu sa spája s redakciou časopisu Národná obrana, ktorý začal 

vychádzať ako mesačník v máji 1922 v Bratislave. V záhlaví každého čísla bolo vytlačené 

heslo „Slovensko Slovákom“ a časopis mal slúžiť ako tlačový orgán tzv. Slovenského 

národného obranného zväzu (ďalej len SNOZ). Tento zväz bol založený krátko pred 

začiatkom vydávania časopisu, 23. apríla 1922 v Bratislave. Prvé číslo Národnej obrany 

priblížilo dôvody jeho založenia takto: „Keď by bolo všetkým Slovákom na ružách postlato, 

nuž ver nikomu by nesišlo na um utvárať ochranné sväzy.“ Avšak, keďže situácia bola iná a 

„Slováka aj dnes všade odstrkujú, gniavia, dusia“, vládnu mu Česi a Čechoslováci, bolo 

nevyhnutné vytvoriť ochranný zväz. „Sme patriótmi Česko-Slovenskej republiky a hotoví za 

ňu i životy klásť oproti každému nepriateľovi. Ale tu doma na našom Slovensku sami chceme 

si byť gazdami a pánmi,“ vyjadrili sa zakladatelia.514 

Podľa stanov sa SNOZ mal sústreďovať predovšetkým na „štátnych úradníkov, 

zamestnancov a duševných pracovníkov“, chrániť ich záujmy a obhajovať ich sociálne, 

platové i dôchodkové podmienky. Ako aktuálnu minimálnu požiadavku si SNOZ vytýčil tlak 

na lepšiu personálnu politiku štátnych inštitúcií a podnikov v prospech slovenských 

 
513 STOCKÝ, J. Jubilejní památník, s. 51. 
514 Národná obrana. 15. máj 1922, roč. 1, č. 1, s. 1. 
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zamestnancov a uchádzačov o prácu515 (v kontexte toho je zaujímavé, že tento bod neskôr 

vytýčilo aj ministerstvo unifikácie pod vedením Markoviča ako jednu z najpálčivejších otázok 

Slovenska). Téma spravodlivosti personálneho obsadzovania štátnych pracovných miest bola 

vôbec veľkou témou časopisu vo všetkých číslach prvého ročníka. Na zakladajúcom stretnutí 

bol za predsedu SNOZ zvolený Igor Štefánik, novinár, brat M. R. Štefánika, avšak už 

o mesiac sa predsedníctva „z rôznych príčin“ vzdal, ako uvádzala krátka správa v novinách.516 

Tajomníkom SNOZ sa stal Augustín Čaderna. 

Práve voči Čadernovi a ďalším piatim osobám bol 27. septembra 1923 podaný návrh 

na začatie riadneho vyšetrovania kvôli podozreniu spolčovania sa za úmyslom usmrtenia 

terajších i bývalých členov vlády – Šrobára, Dérera, Hodžu a Markoviča.517 Podľa výpovede 

Vendelína Kaviaka, bývalého správcu väznice, mal Čaderna plánovať akciu k násilnému 

odstráneniu uvedených politikov. Podľa Kaviakovej výpovede chcel Čaderna vytvoriť tri 

organizačné skupiny – prvú skupinu inteligentov, ktorí by rozhodli, kto, kedy a kde bude 

odstránený, druhú skupinu mladých odvážlivcov, prípadne bývalých trestancov, ktorí by tieto 

činy vykonali, a tretiu skupinu, ktorej členovia by sledovali súkromné pomery vybraných 

obetí a hatili by policajné pátranie. U Čadernu sa kvôli tomuto plánu mali konať dve 

stretnutia, ktorých sa mal podľa Kaviaka zúčastniť aj jeho syn, Ignác Kaviak. Čaderna ho 

chcel údajne presvedčiť k vykonaniu atentátov. Keď to syn prezradil otcovi, ten sa rozhodol 

o celej veci upovedomiť príslušné orgány.518 Všetky údaje výpovede odsúhlasil aj Ignác 

Kaviak a potvrdil, že bol súčasťou sprisahania organizovaného Čadernom. Čaderna na neho 

pôsobil dojmom, že plány s atentátmi myslí vážne. Ignác Kaviak vraj zotrval v Čadernovej 

skupine len kvôli tomu, aby mohol získať čo najviac informácií o rozsahu akcie pred tým, než 

o celej veci povie polícii.519 

Postupne boli vypočuté všetky obvinené osoby. Josef Ferančík vypovedal, že 

s Čadernom sa pozná, často sa s ním stýka, je členom výboru SNOZ i redaktorom Národnej 

obrany, ale na žiadnych stretnutiach u neho doma nebol a nikdy nepočul o uvedených 

plánoch, pričom vyslovil pochybnosti o Čadernovom psychickom zdraví. Otvorene priznal, že 

je nespokojný s terajším režimom na Slovensku a že je slovenskej, nie československej 

národnosti, no napriek tomu by sa nejakej násilnej akcie nezúčastnil. Ján Kašpárek uviedol, že 

s Čadernom sa síce pozná a prijal pozvanie na schôdzku u neho doma, na ktorej zaznela 

 
515 Tamže, s. 1-2. 
516 Národná obrana. 15. jún 1922, roč. 1, č. 2, s. 2. 
517 Štátny archív Bratislava (ďalej len ŠA Bratislava), f. Župný úrad, fascikel 8948/1925, č. krabice 51 (4229/23 

– prez.). 
518 ŠA Bratislava, f. Župný úrad, fasc. 8948/1925, č. krabice 51 (4229/23 – prez.). 
519 Tamže, Protokol výpovede z 20. 9. 1923. 
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kritika neriešenia slovenskej otázky, avšak o odstránení politikov nepadlo ani slovo.520 Ako 

ďalší vypovedal Teodor Viktor Veber. Priznal, že Čadernu pozná asi štyri roky a je členom 

SNOZ, no na stretnutie k Čadernovi prišiel neskoro a nepočul nič o násilnom pláne. Rovnako 

Ján Vosátko odsúhlasil, že schôdzky sa zúčastnil, že sa tam politizovalo, ale že kvôli svojej 

ušnej chorobe dobre nepočul všetko, o čom sa tam hovorilo.521 Obvinený Konštantín Gašparík 

tiež vypovedal, že Čaderna ho nikdy nezasvätil do nejakého plánu na násilné odstránenie 

politikov.522 

Výpoveď Augustína Čadernu prebiehala viac dní. K obvineniam uviedol, že ako 

tajomník SNOZ občas organizoval u seba doma stretnutia členov i nečlenov za účelom 

pozdvihnutia národnej uvedomelosti. Tri skupiny osôb chcel vytvoriť z dôvodu rozdelenia 

národno-osvetovej činnosti – prvá skupina by organizovala prednášky, druhá stolové 

spoločnosti a tretia spevokoly. O násilnom odstránení menovaných politikov vraj nikdy 

nehovoril a pokladal ich za politické mŕtvoly, ktorými sa netreba zaoberať. Naopak, Čaderna 

tvrdil, že to bol Ignác Kaviak, kto splietal podobné plány o odstránení. Netajil sa však tým, že 

bol „dušou“ celej činnosti zväzu a svoje úmysly prejavoval aj otvorene v článkoch v Národnej 

obrane. Chcel ukázať, že to nie je len ľudová strana, kto sa na Slovensku domáha autonómie, 

ale že je veľa Slovákov aj mimo ľudový smer, ktorí sú nespokojní s terajším režimom. 

Výpoveď uzavrel tvrdením: „Shrnuji všechny svoje vývody v tu větu, že jsem skutečně 

zamýšlel odstranit vedoucí slovenské politiky jako Hodžu, Šrobára a jiné, ale ne cestou 

násilnou, nýbrž politickým nátlakem.“523 

Vypočutý bol napríklad aj Jaroslav Donát, riaditeľ poisťovne Karpatia, v ktorej 

Čaderna kedysi pracoval. Donát vypovedal, že Čaderna vyvolával na pracovisku konflikty 

s českými kolegami a kolegyňami, zanedbával svoje pracovné povinnosti a preto dostal 

výpoveď. Donát potom údajne od neho dostával výhražné listy o tom, že aj s ním bude 

„porátané“, a že Česi sa na Slovensku už nebudú dlho „rozťahovať“.524 Prebehol tiež výsluch 

s Vojtechom Tukom, ktorý Čadernu poznal z redakcie ľudáckeho časopisu Slovák, do ktorej 

občas priniesol nejaký článok. Tesne pred zatknutím údajne v redakcii povedal, že Šrobár mal 

šťastie, keď odišiel na zahraničnú cestu, pretože inak by sa mu mohlo niečo stať. Tuka sa vraj 

nepýtal, čo tým myslí. Bol členom SNOZ, ale na žiadnej schôdzi nikdy nebol.525 Igor Štefánik 

vypovedal, že Čadernu pozná, a že sa nakrátko stal predsedom SNOZ, ale o organizácii 

 
520 Tamže, Protokoly výpovedí z 20. 9. 1923. 
521 Tamže, Protokoly výpovedí z 21. 9. 1923. 
522 Tamže, Protokol výpovede z 22. 9. 1923. 
523 Tamže, Protokoly výpovedí z 20. – 22. 9. 1923. 
524 Tamže, Protokol výpovede z 25. 9. 1923. 
525 Tamže, Protokol výpovede z 27. 9. 1923. 
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nejakých trestných činov s ním nikto nehovoril. Čadernu pokladal za duševne rozháraného 

človeka.526 Okrem toho boli vypočuté asi dve desiatky ďalších osôb, ktoré boli nejakým 

spôsobom spájané s činnosťou SNOZ a s Augustínom Čadernom. Väčšina z nich tvrdila, že 

síce ich Čaderna pozýval na schôdzu, no nezúčastnili sa jej, alebo ak sa jej aj zúčastnili, nič 

o plánovaní násilného odstránenia politikov na nej nepadlo, prípadne sa odvolávali na svoj zlý 

zdravotný stav, ktorý im neumožňoval vnímať všetko, čo sa na schôdzke preberalo.  

Z archívneho spisu ďalej nevyplýva, ako celý prípad napokon dopadol. Robotnícke 

noviny priniesli o kauze len krátku správu so záverom, že vyšetrovanie bolo ďalej odovzdané 

na štátne zastupiteľstvo. Redakcia však prípadu inak nevenovala pozornosť a celú akciu 

hodnotila v ironickom duchu so slovami: „Súdime, že nie je treba Čadernovcov preceňovať 

a robiť z nich nebezpečných odvážlivcov, lebo ich celá činnosť by sa vyčerpala v 

ďalekosiahajúcich plánoch a ešte ďalekejších od uskutočnenia.“527 Neobjavila som ani 

zmienky o tom, že by sa ku kauze vyjadrovali politici, ktorí mali byť akciou dotknutí, vrátane 

Markoviča a Dérera. Z dostupných výpovedí však neplynul dojem, že by v prešetrovanej 

činnosti mali voči Čadernovi dostatok dôkazov k usvedčeniu a zrejme ho nepostihol žiaden, 

minimálne nie väzenský, postih, pretože v činnostiach autonomistického razenia sa angažoval 

aj naďalej. Keď v komunálnych voľbách, ktoré prebiehali v novembri 1923, zaznamenala 

odštiepená Komunistická strana prvé výrazné volebné úspechy, reagovali slovenskí ľudáci 

snahou o oslabenie vplyvu komunistov na Slovensku. I keď sa Čaderna vo výpovedi počas 

vyšetrovania od ľudákov dištancoval, podieľal sa na ich pokusoch o založenie novej politickej 

autonomistickej strany, ktorá by svojím sociálnym programom konkurovala komunistom, a 

tiež sa snažil aspoň o naklonenie si opozície v komunistických odborových organizáciách vo 

svoj prospech.528 V roku 1924 prebiehali prípravné práce na založenie politickej strany a 11. 

januára 1925 napokon v Žiline vznikla Radikálna strana sedliakov, živnostníkov a robotníkov 

Slovenska. Označovala sa ako socialistická a bola orientovaná proti pražskému centralizmu 

a internacionalizmu. Čaderna sa stal jej tajomníkom a medzi členov patril aj voľakedajší 

sociálny demokrat Jozef Varecha. Strana síce už po polroku zanikla529, no celý Čadernov 

prípad dopĺňa škálu slovenských autonomistických snáh, ktoré nemuseli mať pôvod len 

v ľudáckom tábore. Čaderna síce s predstaviteľmi ľudového smeru spolupracoval, no sám 

hlásal aj to, že na Slovensku nie sú ľudáci jediní, ktorí sa snažia o autonomistické postavenie. 

 
526 Tamže, Protokol výpovede z 27. 9. 1923. 
527 „Slovenský Ochranný Sväz“ ači operetní sprisahanci. Robotnícke noviny. 26. 9. 1923, č. 218, s. 4. 
528 HERTEL, Maroš. Komunisti, ľudáci a maďarská iredenta. In: Ľudáci a komunisti, s. 56. 
529 HERTEL, M. Komunisti, s. 56. 
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I keď sa podieľal na ľudákmi iniciovaných protikomunistických akciách, podľa všetkého mal 

Čaderna bližšie práve k oponentovi ľudáckeho hnutia – k socialistickému. 

 

4.4 Markovičovo politické pôsobenie po roku 1925 

V novembri 1925 prebehli nové parlamentné voľby. Na volebnom výsledku sociálnej 

demokracie sa odrazilo odštiepenie komunistov a tento rozkol stranu výrazne oslabil. 

Z prvého miesta vo voľbách v roku 1920 klesla až na štvrté miesto, celoštátne získala 8,9% 

hlasov a na Slovensku len 4,3% hlasov.530 Dérer obhájil svoj poslanecký mandát, ale 

Markovič sa tentokrát do parlamentu už nedostal. Vrátil sa do Bratislavy k svojej advokátskej 

praxi, no stranícky zostal činný aspoň v rámci slovenskej organizácie sociálnej demokracie. 

Po neúspešných pokusoch zloženia vlády a niekoľkomesačnom pôsobení úradníckeho 

kabinetu začala 12. októbra 1926 úradovať nová koalícia opäť pod vedením Antonína Švehlu, 

v ktorej ale po prvýkrát nezasadali socialistickí ministri a zároveň boli prvý raz jej súčasťou aj 

zástupcovia nemeckej menšiny. V ďalších mesiacoch sa rokovalo aj o vstupe Hlinkovej 

slovenskej ľudovej strany do koalície. Strana sa v posledných voľbách stala najsilnejším 

politickým subjektom na Slovensku a so Švehlovou „vládou panskej koalície“ hlasovala aj za 

návrh rozpočtu pre rok 1927. Politické vyjednávania boli napokon zavŕšené vstupom 

slovenských ľudákov do vlády na konci januára 1927. Katolícky kňaz a podpredseda strany 

Jozef Tiso sa stal ministrom zdravotníctva a právnik Marko Gažík získal kreslo ministra 

unifikácie (po čase nahradený právnikom Ľudovítom Labajom).531 V máji toho istého roku 

prebehla aj voľba prezidenta, ktorým sa opäť stal T. G. Masaryk. 

Už mesiac na to vypukla tzv. Rothermerova akcia, ktorá bola súčasťou kampane 

Maďarska za revíziu trianonskej zmluvy.532 Išlo o to, že anglický lord Rothermere uverejnil 

v časopise Daily Mail článok o tom, ako by sa mali revidovať slovensko-maďarské hranice 

a južné časti Slovenska opäť pripojiť k Maďarsku. Lord bol pri tejto činnosti v spojení 

s maďarskou vládou a jeho návrh mal podporu aj niektorých anglických kruhov. Celá akcia 

nabrala rozmery protičeskoslovenskej kampane.533 Rothermerova činnosť síce nemala 

v medzinárodnopolitickom meradle veľký ohlas, no výrazne zasiahla do vývoja vnútornej 

politiky a čakalo sa najmä na to, aký postoj k celej veci zaujmú slovenské strany. Slovenské 

odnože agrárnikov a sociálnych demokratov, dokonca i ľudová strana sa však jasne vyjadrili 

 
530 KOPEČEK, L. Demokracie, diktatury a politické stranictví, s. 48. 
531 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci, s. 118-119. 
532 Viac k tomu pozri: MICHELA, Miroslav. Reakcia slovenských politických kruhov a tlače na Rothermerovu 

akciu (1927-1928). Historický časopis. 2004, roč. 52, č. 3, s. 503-522. 
533 OLIVOVÁ, V. Dějiny, s. 153. 
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za zachovanie územnej celistvosti Československa.534 V septembri 1927 sa k tejto kauze 

konala verejná schôdza v Novom meste nad Váhom, ktorá mala manifestovať za celistvosť 

a nedotknuteľnosť Slovenska a Československej republiky, a ktorej sa podľa správy 

okresného úradu zúčastnilo trinásť tisíc ľudí.535 Medzi rečníkmi bol aj Markovič, ktorý 

v Novom Meste vyrastal. Bol presvedčený o tom, že články lorda Rothermera boli napísané 

ľuďmi v Budapešti a lord ich len podpísal. Prehlásil, že Slováci budú brániť svoju vlasť 

a budú bojovať za demokratický československý štát: „Budeme na stráži ako u Zborova so 

srdcom v jednej a s puškou v druhej ruke.“536 Celý rozruch okolo inkriminovaných článkov 

bol pravdepodobne prehnaný537, no pre sociálnych demokratov v opozícii poslúžil ako dobrý 

podnet k zburcovaniu verejnosti a k získaniu pozornosti voličov. 

V októbri 1927 sa totiž mali konať voľby do obecných zastupiteľstiev. Po volebnom 

neúspechu v posledných parlamentných voľbách predstavitelia strany zvolili novú, 

masovejšiu kampaň a častejšie organizovali veľké predvolebné stretnutia s voličmi, na 

ktorých sa s programom sociálnych demokratov mohlo zoznámiť väčšie množstvo 

občanov.538 Verejných straníckych schôdzí sa zúčastňoval aj Markovič, ktorý stál na prvom 

mieste straníckej kandidátnej listiny pre mesto Bratislava: „Na čelo kandidátky postavili sme 

muža, ktorého strana dosiaľ opätovne postavila už na význačné a zodpovedné funkcie 

republikánske.“539 Strana chcela v Bratislave „vyčistiť“ radnicu od rodinkárstva 

a iredentizmu, bojovať za „zdravé a dobré byty“, za záujmy zamestnancov i za 

zrovnoprávnenie žien.540 Na bratislavskej schôdzi 4. októbra 1927 Markovič vyzýval 

prítomných k účasti vo voľbách. Videl v nich možnosť vyjadrenia spokojnosti či 

nespokojnosti s doterajšou činnosťou vlády, v ktorej sociálni demokrati nemali zastúpenie. 

„Každý hlas odovzdaný terajšej koalícii znamená súhlas k tomu, aby táto len pokračovala 

v terajšom svojom protidemokratickom, protirobotníckom duchu a zhoršovala stav 

pracujúceho ľudu.“ Prítomných vyzval, aby sa každý z nich teraz stal „agitátorom strany“ 

a dopomohol k volebnému víťazstvu.541  

Voľby sa konali 16. októbra, no podľa dostupných informácii ich výsledky neboli 

oficiálne publikované. Čísla, ktoré prinášala stranícka tlač boli orientačné a selektívne 

 
534 Tamže. 
535 Podobné zhromaždenia sa konali v Bratislave, ale aj v Prahe. Na bratislavskom zhromaždení tiež rečnil 

Markovič. Pozri: MICHELA, M. Reakcia slovenských politických kruhov, s. 513-515. 
536 ŠA Bratislava, f. Župný úrad, fasc. 6291/1927. 
537 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci, s. 123. MICHELA, M. Reakcia slovenských politických kruhov, s. 521-522. 
538 OSYKOVÁ, L. Volebné kampane politických strán, s. 187. 
539 Kandidátka-program. Robotnícke noviny. 30. september 1927, č. 221, s. 1. 
540 Tamže. 
541 ŠA Bratislava, f. Župný úrad, fasc. 7193/1927. 
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a výsledky mohli byť skreslené aj kvôli tomu, že v niektorých obciach podala kandidátku len 

jedna strana a v iných sa zasa voľby nekonali, pretože v nich neubehli štyri roky od 

posledných volieb.542 Robotnícke noviny dva dni po voľbách informovali, že z doposiaľ 

dostupných výsledkov možno konštatovať, že sociálna demokracia „postupuje víťazne vpred“ 

a naproti tomu „ľudáctvo všade upadáva.“ Noviny hlásali všeobecný nárast podpory strane 

v mestách i na vidieku a Markovič bol spolu s ďalšími piatimi predstaviteľmi zvolený do 

bratislavského zastupiteľstva.543 Sociálna demokracia si tak v slovenskej metropole polepšila 

z dovtedajších troch na šesť miest, z celkového počtu 48 miest: „Nie je to vzrast prekotný, ale 

vzrast zdravý, organický a preto môžeme byť naňho hrdí a pyšní.“544 I keď sociálnej 

demokracii stúpli hlasy v obecných a následne aj v aj v krajinských voľbách 1928545, ľudáci 

naďalej ostávali na Slovensku najsilnejšou stranou, druhou boli agrárnici.546 

V podobnom duchu ako vyššie spomínaný prípad lorda Rothermera sa niesla kauza 

Vojtecha Tuku, ktorá vypukla niekoľko mesiacov na to, keď 1. januára 1928 vyšiel jeho 

známy článok „Vacuum iuris“ uverejnený v časopise Slovák. Článok bol založený na téze, že 

Martinská deklarácia obsahovala tajnú klauzulu, podľa ktorej sa mohlo Slovensko po 

desiatich rokoch existencie republiky rozhodnúť, či chce naďalej zostať v spoločnom štáte 

s Čechmi.547 Článok zožal v celospoločenskej diskusii ostré a odmietavé reakcie. Tejto téme 

sa Markovič venoval vo svojom prejave, ktorý predniesol na verejnej schôdzi sociálnej 

demokracie 22. júna 1928 v Bratislave. Pred Tukom varoval ako pred „starým duchom 

maďarských síl“, ktoré sa pokúšajú vrátiť k moci. Zároveň však upozorňoval na extrém 

z opačného konca politického spektra: „Proletariát je gniavený kapitalistickými stranami. 

Toto však je vinou našou, poneváč rozkolom strany sme oslábli. Komunismus a jeho program 

hodí sa iba na pomery v Rusku a i tu je len mrtvým kapitálom.“548 Tuka bol napokon 

postavený pred súd za protištátnu činnosť a 5. októbra 1929 bol podľa zákona na ochranu 

republiky odsúdený na 15 rokov väzenia.549 

V závere októbra 1929 sa konali ďalšie parlamentné voľby. Agrárnici v nich potvrdili 

svoje postavenie najsilnejšieho subjektu a percentá socialistických strán vzrástli – sociálni 

demokrati získali 15% a národní socialisti 10% hlasov. Výsledky volieb na Slovensku 

približne kopírovali rozloženie hlasov pre prvú trojicu strán. Vo vláde Františka Udržala 

 
542 HANULA, M. Za roľníka, pôdu a republiku, s.115. 
543 Slovensko sa prebúdza. Robotnícke noviny. 18. 10. 1927, č. 236, s. 1. 
544 Tamže, s. 2. 
545 OSYKOVÁ, L. Volebné kampane politických strán, s. 187. 
546 HANULA, M. Za roľníka, pôdu a republiku, s. 115. 
547 OLIVOVÁ, V. Dějiny první republiky, s. 153. 
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získal Dérer post ministra školstva.550 Markovič sa po štyroch rokoch vrátil do parlamentu 

ako poslanec. Poslanecký sľub zložil 26. novembra 1929551 a svoj mandát obhájil aj vo 

voľbách v roku 1935, po ktorých zložil 12. júna 1935 poslanecký sľub poslednýkrát.552 

V tomto volebnom období, od 18. júna 1935 do 25. januára 1939, vykonával tiež 

funkciu podpredsedu poslaneckej snemovne. To už ale do vývoja zasiahli udalosti 

Mníchovského diktátu a následne aj Žilinskej dohody. 

 

4.4.1. Cesta k autonómii Slovenska 

Tridsiate roky na slovenskej politickej scéne zvýraznili (nielen) vplyvom hospodárskej 

krízy anticentralistické tendencie a požiadavka riešenia tzv. slovenskej otázky čoraz viac 

vystupovala do popredia u ľudákov i národniarov.553 Podobne kriticky sa k otázke postavenia 

Slovenska v ČSR stavali aj mladí zástupcovia rôznych politických prúdov a popri takpovediac 

tradične autonomistických ľudákoch a národniaroch sa k týmto pozíciám prikláňali aj 

agrárnici. Závery Zjazdu mladej slovenskej generácie, ktorý sa konal 25. – 26. júna 1932 

v Trenčianskych Tepliciach, konštatovali, že „celá mladá slovenská generácia je 

autonomistická“ a jej reprezentanti lavírovali medzi konceptami federalizmu, regionalizmu či 

autonómie.554 Len v rámci sociálnodemokratickej strany sa neutvorilo mládežnícke hnutie, 

ktoré by kritizovalo politiku pražského centra či čechoslovakizmus svojho straníckeho 

vedenia. Síce na začiatku tridsiatych rokov vznikla skupina mladých sociálnych demokratov, 

ktorí založením časopisu Nový hlas oponovali starému vedeniu v otázkach socializmu, no 

postavením Slovenska v republike sa nezaoberali.555 A práve sociálny demokrat Dérer bol 

v reakciách na závery mládežníckeho zjazdu najkritickejší a odmietal akékoľvek formy 

samostatného emancipovania Slovenska ako hrozbu pre republiku.556 

Nárast podpory pre pravicové až krajne pravicové subjekty na československej 

politickej scéne vykazovali aj výsledky parlamentných volieb v roku 1935. Najviac hlasov vo 

voľbách získala Sudetonemecká strana Konrada Henleina a na Slovensku vyhral tzv. 

autonomistický blok, tvorený HSĽS, SNS a stranami rusínskej a poľskej menšiny. Politické 

zloženie vlády sa síce nezmenilo (agrárnici, sociálni demokrati, národní socialisti, lidovci, 

 
550 KOVTUN, J. Republika v nebezpečném světe, s. 612. 
551 APS, f. APS, kart. 89, inv. č. 1642. 
552 Tamže. 
553 ARPÁŠ, Róbert a HANULA, Matej. Postoje hlavných slovenských politických prúdov k čechoslovakizmu 

v medzivojnovom období. In: Čechoslovakismus, s. 186-188. 
554 ARPÁŠ, R. a HANULA, M. Postoje hlavných slovenských politických prúdov, s. 188-192. 
555 Viac k pôsobeniu tzv. novohlasistickej skupiny pozri: KAMENEC, I. Novohlasistická skupina 

v sociálnodemokratickej strane na Slovensku, s. 39-47. 
556 ARPÁŠ, R. a HANULA, M. Postoje hlavných slovenských politických prúdov, s. 192-194. 
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živnostníci a dvaja predstavitelia strán nemeckej menšiny), no nárast pravicových hnutí, ktoré 

boli spojené s protičeskoslovenskými plánmi okolitých štátov, vplýval na zhoršujúci sa stav 

vnútornej politiky.557 Keď ľudácke hlasy v roku 1935 prispeli k tomu, že za prezidenta bol 

zvolený Edvard Beneš, ľudáci tak trochu očakávali, že na oplátku aj prezident Beneš bude 

viac naklonený k riešeniu postavenia Slovenska podľa ich požiadaviek.558 Do karát im 

nahrávala tiež neistá zahraničnopolitická situácia v Európe, v podmienkach ktorej vnímali 

zvýšenú príležitosť na presadenie riešenia slovenskej otázky. Na druhej strane prezident 

Beneš si uvedomoval, že pre konsolidáciu vnútornej situácie štátu bude potrebné sa 

slovenským postavením zaoberať a tiež, že to nepôjde bez spolupráce s ľudovou stranou.559  

Beneš mal na riešenie slovenského statusu v republike vypracovaný vlastný návrh. 

Posledné dva septembrové dni 1938, kedy na Československo už vrhala tieň nemecká hrozba, 

prebiehali v pražskom Rudolfine rokovania reprezentantov všetkých politických strán zo 

Slovenska (s výnimkou KSČ a Maďarskej zjednotenej strany) so zástupcami HSĽS o podobe 

autonómneho postavenia Slovenska.560 Benešov návrh na týchto rokovaniach predstavili Ivan 

Markovič a agrárnik Ján Ursíny.561 Podľa poznámok Karola Sidora, popredného člena HSĽS, 

ktorý sa rokovania zúčastnil, najväčším obhajcom tohto návrhu bol práve Markovič.562 

Súbežne s pražskými rokovaniami však v Mníchove prebiehalo stretnutie mocností – 

Nemecka, Talianska, Francúzska a Veľkej Británie, ktoré rozhodli o oklieštení 

československého štátneho územia v prospech nacistických požiadaviek. Vyhlásenie 

Mníchovského diktátu tak výrazne nahralo do karát ľudáckej strane, ktorá si začala klásť 

podmienky na prijatie autonómie podľa jej vlastných predstáv. Tiso v Prahe odmietol prijatie 

akéhokoľvek iného návrhu, než toho z ľudáckej dielne.563 

Neúnosnosť situácie a nevyhnutnosť dohody s predstaviteľmi autonomistického hnutia 

si uvedomoval aj taký odporca ľudákov, akým bol Dérer. Vypracoval vlastný návrh na 

riešenie slovenskej otázky, ktorý spočíval v rozšírení krajinského zriadenia a v posilnení 

kompetencií krajinských orgánov.564 Ľudáci s ním však odmietli o návrhu rokovať.565 „K 

jednání s luďáky ovšem jsem se nehodil proto, že jsem byl pro ně vždy červeným suknem. Ale 

poslanec Dr Ivan Markovič požíval i u mnohých luďáků velký respekt pro své administrativní 

 
557 OLIVOVÁ, V. Dějiny první republiky, s.196-198.  
558 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci, s. 138-140. 
559 Pozri viac: ARPÁŠ, R. Autonómia, s. 145-149. 
560 BYSTRICKÝ, V. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu, s. 176. 
561 ČARNOGURSKÝ, P. 6. október 1938, s. 82-83. 
562 Tamže. 
563 Tamže, s. 83. 
564 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci, s. 135. 
565 BEČKO, Ján. Niektoré výňatky a poznámky zo zápisníka z roku 1938 Jána Bečku, poslanca N. Z. 

Československej republiky. In: Vznik Slovenského štátu. 1. diel, s. 30. 
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a právnické vědomosti, pro přímost charakteru, ale přitom i přístupnost k rozumným 

a přesvědčivým argumentům protistrany,“566 okomentoval situáciu samotný Dérer v jeho 

povojnových podmienkach. Markovič skutočne viedol aj ďalšie vyjednávania 

s predstaviteľmi HSĽS, ktoré pokračovali v Prahe a súčasne prebiehali rokovania aj 

v Bratislave. K záväzným výsledkom sa však nedospelo ani na jednom mieste a bolo 

dohodnuté pokračovať v rokovaní v Žiline.567 

Dňa 5. októbra 1938 sa v Žiline postupne zišli reprezentanti všetkých významných 

politických strán, ktoré na Slovensku pôsobili. Všetky z nich, aj silne centralistické, boli po 

„zatlačení do kúta“ pomníchovskou situáciou prístupné k prijatiu autonomistických pozícií, 

pretože v tom videli jedinú možnosť zachovania Slovenska v spoločnom československom 

štáte.568 Na rokovaniach mal byť prednesený aj návrh o autonómii, ktorý vypracoval Dérer, 

a ktorý do Žiliny išli predstaviť sociálni demokrati Ján Bečko a Michal Korman. V ten deň 

však pod tlakom zahraničnej i domácej situácie podal prezident Beneš demisiu. „Týmto sme 

v Žiline skončili,“ konštatoval Bečko po prezidentovom rozhodnutí.569 Benešova demisia 

ovplyvnila priebeh rokovaní ešte viac v prospech požiadaviek HSĽS. Sociálni demokrati sa 

rokovaní už nezúčastňovali a vyhlásili, že nebudú problematizovať dohodu, ku ktorej sa 

dospeje.570 Tá bola napokon uzavretá výhradne na základe ľudáckeho návrhu. Žilinské 

rokovania v dňoch 5. a 6. októbra 1938 tak dali vzniknúť trom politickým dokumentom 

známym ako Žilinská dohoda, ktoré deklarovali autonómne postavenie Slovenska, 

decentralizáciu vládnej moci a prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie.571 

Ministerská rada v Prahe vymenovala Tisa za ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 

a okrem neho ďalších štyroch slovenských ministrov s kompetenciami prvej slovenskej 

autonómnej vlády: Matúš Černák a Ferdinand Ďurčanský za ľudovú stranu, Ján Lichner 

a Pavel Teplanský za agrárnu stranu.572 

„Žilinská dohoda tedy nebyla ničím jiným, než přijetím luďáckého maximalistického 

návrhu a kapitulací státotvorných stran (...). Kapitulovaly, aby zachránili stát před úplnou 

záhubou,“ hodnotil Dérer situáciu v Žiline.573 Pod Žilinskou dohodou neboli podpisy 

 
566 DÉRER, I. Slovenský vývoj a luďácká zrada, s. 302. 
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569 BEČKO, J. Niektoré výňatky a poznámky zo zápisníka, s. 32. 
570 ARPÁŠ, R. Autonómia, s. 164. 
571 FIAMOVÁ, Martina a LÔNČÍKOVÁ, Michala. Autonómia Slovenska 1938-1939: Počiatočná fáza 

holokaustu a perzekúcií (Úvod). Forum Historiae [online]. 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-2 [cit. 28. 11. 2020]. 

Dostupné z: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/01_autonomia-slovenska-1938-1939_pociatocna-

faza-holokaustu-a-perzekucii_uvod.pdf. 
572 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci, s. 157 
573 DÉRER, I. Slovenský vývoj a luďácká zrada, s. 307. 



121 
 

sociálnych demokratov. Podľa zámerov HSĽS na úplné prevzatie moci hrozil ostatným 

politickým stranám zánik. Sociálni demokrati preto spočiatku nezaujali vyhranené opozičné 

stanovisko k novovzniknutým mocenským pomerom a predpokladali len obmedzenú 

trvácnosť ľudáckeho režimu.574 Na pokusoch o záchranu straníckej existencie sa asi najviac 

podieľal práve Markovič. Najskôr sa snažil vyjednať dohodu s vtedajším predsedom SNS 

Jánom Paulínym-Tóthom. Podľa spomienok Pavla Čarnogurského, člena HSĽS, Markovič 

navrhoval, aby sa sociálni demokrati pripojili k SNS ako autonomistickej strane, čím by si 

zabezpečili možnosť zotrvania na politickej scéne. Paulíny-Tóth s takým riešením súhlasil, no 

proti sa postavilo klerikálne krídlo národniarov.575 

Markovič sa snažil o dohodu podmienok pre sociálnu demokraciu aj s Tisom. 

Robotnícke noviny informovali o tom, že Markovič spolu so svojimi straníckymi kolegami 

Jánom Bečkom a Michalom Kormanom išli v mene predsedníctva sociálnej demokracie na 

„zdvorilostnú návštevu“ k predsedovi slovenskej vlády Jozefovi Tisovi. Ten ich mal 

ubezpečiť o tom, že so sociálnou demokraciou a robotníckym hnutím sa pri budovaní nových 

pomerov na Slovensku počíta.576 Redakcia novín zaujala k celej situácii veľmi zmierlivý tón, 

čo potvrdzovalo pragmatickú a vyčkávaciu pozíciu strany. O návšteve u Tisa hovoril vo 

svojich spomienkach i Korman. Uviedol, že sa spolu s Markovičom a Bečkom viac ráz stretli 

a žiadali Tisa o stanovisko k robotníckemu hnutiu a k existencii sociálnodemokratickej strany. 

Podľa Kormana im Tiso sľúbil možnosť zachovania strany v prípade, že sa oddelia od 

pražského vedenia.577 

Verzie ľudáckych predstaviteľov o týchto rokovaniach sa však od interpretácie 

sociálnodemokratických politikov a Robotníckych novín líšili. Podľa Čarnogurského mala 

trojica delegátov Markovič, Bečko a Korman, na stretnutí s Tisom proklamovať lojálnosť, ak 

bude zaručené, že politickí činitelia sociálnej demokracie nebudú prenasledovaní a budú mať 

rovnaké politické práva. Keď ich Tiso upozornil, že stranícky systém na Slovensku sa zúži na 

systém dvoch alebo jednej politickej strany, Markovič vraj vyslovil, že za takých okolností 

bude sociálna demokracia rozmýšľať nad dobrovoľným rozpustením strany.578 V rovnakom 

duchu neskôr interpretoval stretnutie so sociálnymi demokratmi aj Tiso, ktorý tvrdil, že 

sociálnodemokratickú stranu nebolo nutné rozpustiť, pretože Markovič prišiel za ním 

a oznámil, že v tejto situácii si sami rozpustia stranícke sekretariáty.579 Nevedno, či boli 
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sociálni demokrati skutočne ochotní pristúpiť k takémuto kroku, faktom však je, že ľudáci 

boli voči ľavicovým stranám striktne vyhranení a ich záujmom bolo sa takýchto politických 

strán zbaviť. A ako sa ukázalo, nepočítali ani so žiadnou inou ďalšou politickou silou na 

straníckej scéne. Už 9. októbra bola zastavená činnosť KSČ a neskôr aj úplne zakázaná, a 16. 

novembra bola zastavená činnosť sociálnej demokracie. Jej bývalí funkcionári sa síce snažili 

situáciu zachrániť vytvorením novej Strany práce (Národnej strany slovenského pracujúceho 

ľudu), no aj tá bola spolu s inými politickými subjektmi rozpustená vo februári 1939.580 

Najväčší súper ľudákov – agrárna strana, sa ako frakcia bez reálneho politického vplyvu 

nútene rozplynula v rámci HSĽS, ktorá sa pred voľbami v decembri 1938 premenovala na 

Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu – Stranu slovenskej národnej jednoty (HSĽS–SSNJ). 

Podobný osud napokon postihol aj SNS a HSĽS tak zostala jediným subjektom na slovenskej 

politickej scéne.581 

Aj v tomto politicky vypätom období sa u Markoviča prejavila jeho schopnosť konať 

pragmaticky. V nepriaznivej situácii po Žilinskej dohode sa pokúšal nájsť spôsob, ako 

zachrániť existenciu strany a aspoň čiastočne zachovať demokratický charakter nového 

štátneho zriadenia na Slovensku. Pre umiernených ľudákov bol, na rozdiel od Dérera, osobou, 

s ktorou boli ochotní aspoň zasadnúť za rokovací stôl. To mu však nepomohlo o niekoľko 

mesiacov neskôr, keď HSĽS dotiahla svoj politický zámer do konca. Po vyhlásení 

Slovenského štátu v marci 1939 neriskoval deportovanie do väzenia v Ilave ako politického 

oponenta ľudákov a zotrval radšej na území Protektorátu spoločne so straníckymi kolegami 

Dérerom i Bečkom. Zrejme netušil, že do vypuknutia druhej svetovej vojny to budú jeho 

posledné mesiace strávené „na slobode“. 
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Epilóg 

 

„Nezemřel nadarmo. Svou krví zpečetil nerozlučné společenství osudu Čechů a Slováků.“582 

(Prokop Drtina, 1944) 

 

Po zakázaní politickej činnosti sociálnej demokracie na Slovensku sa Markovič 

venoval svojej právnickej praxi v Bratislave. Kvôli právnym záležitostiam cestoval do Prahy 

aj v čase, keď sa na Slovensku schyľovalo k vyhláseniu Slovenského štátu. Ako opisuje 

historička Xénia Šuchová, na spiatočnej ceste domov 14. marca 1939 Markoviča v Brne 

zastihla správa o tom, že sa ho slovenská vláda chystá deportovať do väzenia v Ilave, ktoré za 

ľudáckeho režimu slúžilo aj ako väznica pre „nepriateľov Slovenského štátu“. Markovič teda 

nepokračoval ďalej v ceste do Bratislavy a zostal aj spolu s Dérerom v Prahe.583 Po vzniku 

Slovenského štátu a zriadení Protektorátu Čechy a Morava sa obaja rozhodli už viac na 

slovenské územie nevrátiť. Dérer po vojne argumentoval ich rozhodnutie slovami: „Zo 

zásadných dôvodov nechceli sme vkročiť do zeme, v ktorej vládli zradcovia á la Tuka a Tiso. 

I to sme si povedali, že je našou povinnosťou ako Slovákov, ktorí hlásali československú 

jednotu, aby sme v dobách, keď sa českému národu vedie zle, neopúšťali tento ujarmený 

národ a týmto svojim osobným príkladom dokumentovali nami hlásanú jednotu.“584 

Svojim zotrvaním v Protektoráte boli Markovič a Dérer pozbavení štátneho občianstva 

Slovenského štátu a tiež boli vymazaní zo zoznamu slovenských advokátov. Do 

protektorátneho občianskeho zväzku ich formálne prijala obec Roztoky nad Vltavou. Okruh 

slovenských „odrodilcov“ zotrvávajúcich v Prahe dopĺňal tiež niekdajší sociálny demokrat 

Ján Bečko: „Spomínam na niekoľko letných nocí, ktoré som strávil s Dr. Ivanom Markovičom 

v Prahe, chodiac ulicami Bubenča a Dejvíc až do ranného svitu. Skúmali sme situáciu 

národnú i medzinárodnú.“585 Bečko však zakrátko odišiel do exilu a stal sa účastníkom 

československého odboja v Londýne. Možnosť odchodu mal aj Dérer, no podľa jeho 

argumentácie z obavy o svoju rodinu ponuky na exil nevyužil.586 Nie je mi známe, či rovnakú 

možnosť dostal aj Markovič. Pobytom v Protektoráte síce predišiel ľudáckemu väzeniu, avšak 

 
582 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, Nekrolog za dr. Ivana Markoviče, přednesený do londýnskeho rozhlasu 

Pavlem Svatým (pseudonym Prokopa Drtinu – pozn. D. B.) dne 18. července 1944. 
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584 DÉRER, I. Slovenský vývoj a luďácká zrada, s. 10. 
585 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, Spomienky na priateľa súdr. Dr. Ivana Markoviča – novinový výstrižok 

z bližšie neurčeného periodika. 
586 ŠUCHOVÁ, X. Dérer v protektoráte, s.506-507.  
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v prvý septembrový deň roku 1939 bol gestapom vzatý do „ochrannej väzby“ v rámci tzv. 

Akcie Albrecht a pravdepodobne bol medzi zatknutými jediný Slovák.587 

Stovky zatknutých gestapo zaistilo vo väznici na Pankráci. „Bylo mi jasné, že 

odcházím ze života svobodných lidí,“ spomínal Ján Hajšman, novinár a publicista, na prvý 

septembrový deň, keď ho gestapo viezlo autom na výsluch. Ten mal trvať pár hodín, no 

Hajšman napokon strávil na Pankráci týždeň, rovnako ako ostatní zatknutí.588 Zatýkalo sa aj 

na Morave. Spisovateľa, historika, národného socialistu Františka Loubala zaistili v Brne. 

Ako uviedol v povojnových spomienkach, moravskí väzni boli predbežne držaní v kaplnke na 

brnianskom Špilberku a po týždni boli vlakom prevezení do Prahy.589 Vlaková súprava 

doplnená pankráckymi väzňami aj s Markovičom vyrazila zo Smíchovského nádraží a 10. 

septembra dorazila do koncentračného tábora v Dachau.590 

Väčšina z približne 700591 zatknutých pochádzala z radov inteligencie, prevažovali 

dôstojníci a bývalí legionári, senátori, poslanci, štátni úradníci, starostovia, univerzitní 

profesori, ale našli sa aj robotníci a roľníci.592 Objavilo sa aj niekoľko prípadov, ktorých 

gestapo zaistilo pravdepodobne omylom. Tajomník prezidenta Beneša – Prokop Drtina vo 

svojich spomienkach uviedol, že zatknutý bol pôvodne aj sociálnodemokratický politik 

Jaromír Nečas, no po intervencii protektorátneho prezidenta Emila Háchu bol pustený na 

slobodu a jeho zatknutie sa vyhodnotilo ako administratívny omyl. Nečasa však pred 

prepustením stihli na Pankráci vypočúvať a na základe toho dospel k poznaniu, že gestapo 

malo v prehľade osobností českého verejného života zmätok.593 Bizarné okolnosti zatknutia sa 

spájali aj s menom istého Marka Jankovića, ktorého meno sa nápadne podobalo na Ivana 

Markoviča. Na zatýkacej listine síce stálo Markovičovo meno, no zaistený bol aj Janković. 

Zatiaľ čo v prípade Markoviča, ako bývalého legionára a sociálneho demokrata, nepôsobilo 

jeho zatknutie príliš prekvapivo, príčiny zatknutia zubára Jankovića vyvolávali pochybnosti. 

Janković v Dachau poukazoval na podozrivé okolnosti jeho zadržania a žiadal nacistickú 

správu, aby rozhodla, koho v skutočnosti chceli uväzniť. Po vyšetrení prípadu ostali v tábore 

 
587 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 

I. Přes Mnichov do emigrace. Praha: Melantrich, 1991, s. 431. 
588 HAJŠMAN, J. V drápech bestie, s. 10. 
589 LOUBAL, F. Lidé beze jména, s. 35 
590 HAJŠMAN, J. V drápech bestie, s. 37-38. 
591 Odhadovaný počet zatknutých sa v rôznych zdrojoch líši, Loubal uvádza počet 700, Hajšman vyše 500, 

Kosatík 800 zatknutých. Porovnaj: LOUBAL, F. Lidé beze jména, s. 35; HAJŠMAN, J. V drápech bestie, s. 40; 

KOSATÍK, P. Ferdinand Peroutka, s. 27. 
592 KOSATÍK, P. Ferdinand Peroutka, s. 27. 
593 DRTINA, P. Československo můj osud, s. 429. 
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obaja.594 Nie však nadlho, pretože po necelých troch týždňoch bola skupina tzv. 

protektorátnych väzňov definitívne premiestnená do koncentračného tábora v Buchenwalde. 

Buchenwald mal byť predovšetkým pracovným táborom. Politickí väzni 

z Protektorátu sprvu nemuseli pracovať a od ostatných väzňov v tábore (trestanci, Židia, 

Rómovia, jehovisti, hendikepovaní, homosexuáli, vojnoví zajatci) boli izolovaní. Po 

každodennej povinnej procedúre na tzv. apeláku595 mali na rozdiel od iných väzňov pomerne 

mierny režim – v ubytovacích blokoch mohli hrať šach, čítať (nemecké) noviny a knihy, 

organizovať prednášky či učiť sa cudzie jazyky.596 O Markovičovom väzenskom pobyte 

vypovedal po skončení vojny Ján Černo, vtedy poslanec dočasného Národného zhromaždenia 

za Československú sociálnodemokratickú stranu, ktorý s ním v tábore strávil štyri a pol roka. 

Černo potvrdil, že ako politickí väzni nemuseli prvé roky v tábore pracovať. Markovič podľa 

neho trávil čas čítaním kníh, spoluväzňom prednášal o národno-politických otázkach 

postavenia Slovanov v bývalom Uhorsku, alebo tiež pomáhal ostatným väzňom s prekladom 

korešpondencie, ktorá mohla byť len v nemčine.597 

V apríli 1941 sa však aj pre protektorátnych väzňov skončil miernejší režim a museli 

sa zapájať do nútených prác v tábore. Markovič sa ocitol na prácach v zbrojnom závode 

i v kameňolome. Spolu s novinárom Ferdinandom Peroutkom a politikom Levom Sychravom 

kopali kanáli, tĺkli štrk a odvážali ťažké železné vozíky.598 Sychrava, ktorého s Markovičom 

spájala ich voľakedajšia legionárska a odbojová činnosť, na buchenwaldské práce spomínal so 

slovami: „Tloukli sme tu s nebožtíkem Ivanem Markovičem štěrk, byvše uznáni za méně 

způsobilé k práci rýčem a krumpáčem.“599 Náročná fyzická práca, zlé hygienické podmienky, 

nedostatočná zdravotná starostlivosť prispievali k zhoršovaniu Markovičovho zdravotného 

stavu. Vo februári 1944 po dvoch dňoch strávených vonku na daždi, kým táborová stráž 

pátrala po chýbajúcom väzňovi, ochorel na zápal pľúc, z ktorého sa už nevyliečil.600 Dňa 16. 

februára 1944 Markovič v Buchenwalde zomrel. V tom istom roku bol gestapom zatknutý 

Dérer, keď bola odhalená jeho účasť v protinacistickom odboji. Pobyt v terezínskom 

 
594 ZENKL, P. Mozaika vzpomínek, s. 57-58. 
595 Z nemeckého slova Appelplatz – išlo o napochodovanie v priradenom útvare na najväčšie táborové 

priestranstvo a kontrolu počtu väzňov v každom útvare. Pozri: LISICKÝ, B. Konzentrationslager Buchenwald, s. 

32-33. 
596 LOUBAL, F. Lidé beze jména, s. 59. HAJŠMAN, J. V drápech bestie, s. 96-97. 
597 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, Z posledných dní Ivana Markoviča – novinový výstrižok z Hlasu práce, 17. 

marca 1946. 
598 HAJŠMAN, J. V drápech bestie, s. 232-233. 
599 SYCHRAVA, L. Záznamy z Buchenwaldu, s. 41. 
600 ŠA Bytča, f. Dr. Ivan Markovič, Z posledných dní Ivana Markoviča – novinový výstrižok z Hlasu práce, 17. 

marca 1946. 
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koncentračnom tábore však vďaka blížiacemu sa ukončeniu vojny trval pre neho len pár 

mesiacov a vojnu prežil.601 

Markovičova manželka Marta, rod. Hermannová (pre najbližších Majka) a jeho dve 

dcéry Jela a Eva sa s ním nevideli od marca 1939, odkedy sa rozhodol zotrvať v Protektoráte. 

Podľa rozhovorov uskutočnených so známymi rodiny Markovičovcov prežila Marta vojnu 

v Prahe, kam sa presťahovala spolu so svojou mladšou dcérou Evou, ktorá sa v Prahe vydala 

za lekára Huga Faltusa. Staršia dcéra Jela strávila vojnu v Bratislave, kde žila so svojím 

manželom, bankárom Jurajom Jurkovičom, synom významného slovenského architekta 

Dušana Jurkoviča, a ich dvoma dcérami. Juraj Jurkovič sa v Bratislave zapojil do ilegálnej 

odbojovej činnosti a bol členom odbojovej skupiny Flóra.602 Marta Markovičová bola taktiež 

zapojená do odboja a pomáhala slovenským odbojárom so sprostredkovaním kontaktov 

na pražský odboj.603 Podľa spomienok rodinných známych po manželovej smrti odmietla od 

nemeckej strany prijať urnu s jeho údajným popolom. 

Vdova Markovičová zostala po vojne žiť v Bratislave s rodinou staršej dcéry Jely 

Jurkovičovej. Počas komunistického režimu v rámci tzv. akcie B, zameranej na nútené 

vysťahovanie „nespoľahlivých“ občanov z miest na vidiek, bola v roku 1952 rodina 

Jurkovičovcov spolu s Martou Markovičovou vysťahovaná z ich bytu na Gorkého ulici 

v Bratislave do obce Kňažice604 v okrese Zlaté Moravce. Neskôr sa presunuli do Sučian 

v martinskom okrese, pričom na oboch miestach Jurkovič pracoval v tehelniach. Do 

Bratislavy sa mohli vrátiť na konci 50. rokov. Manželia Juraj a Jela Jurkovičovci zomreli 

krátko po sebe na začiatku 60. rokov, sú pochovaní v Bratislave na cintoríne Slávičie údolie. 

Manželstvo mladšej Markovičovej dcéry Evy s lekárom Faltusom, s ktorým mala jednu dcéru, 

sa skončilo rozvodom. Po vojne sa vydala druhýkrát za dánskeho občana Haralda Holma, 

s ktorým žila v Kodani a mali spolu dve deti. Synovi dala meno Ivan. 

Marta Markovičová prežila svojho manžela i svoje dve dcéry a zaťov. Zomrela v roku 

1990 v Bratislave. Jej popol bol na jej želanie voľne rozsypaný na rozptylovú lúčku 

bratislavského krematória. 

 

 

 

 
 

601 JANČIGA, R. a JAHELKA, T., eds. Ivan Dérer: K diskusii, s. 9-10. 
602 JABLONICKÝ, Jozef. Z ilegality do povstania. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2009, s. 106. 
603 JABLONICKÝ, J. Z ilegality do povstania, s. 100. 
604 Dnes súčasť obce Žitavany [online] [cit. 16. 1. 2021]. Dostupné z: http://www.zitavany.sk/obec-1/historia-

obce/. 
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Záver 

  

Na počiatku rozhodovania o téme výskumného zámeru doktorandského štúdia bola pre 

mňa osobnosť Ivana Markoviča asi rovnakou neznámou, ako pre väčšinu ľudí, s ktorými som 

o Markovičovi hovorila. Základné známe charakteristiky ako prúdista, masarykovec, 

čechoslovakista, sociálny demokrat ma však zaujali natoľko, že som si Markoviča napokon 

zvolila za ústredný predmet môjho bádania. Navyše som pokladala za moju bádateľskú 

výhodu skutočnosť, že chýbal výskum, ktorý by sa systematicky zaoberal Markovičom a jeho 

politickou či publicistickou činnosťou. Ambícia vyplnenia takmer kompletne prázdneho 

výskumného priestoru sa zdala byť „bádateľsky oslobodzujúca“ a poskytujúca široké 

možnosti výskumnej a interpretačnej realizácie. S odstupom šiestich rokov však môžem 

zhodnotiť, že môj predpoklad bol pravdivý len do istej miery a absencia doterajšieho 

výskumu naopak moju prácu svojím spôsobom obmedzovala.  

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 pre mňa bolo hľadanie vhodného 

metodologického uchopenia výskumu. 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 bola pre mňa 

prínosom najmä metóda kontextuálnej biografie, pomocou ktorej 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. Mojím cieľom 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. 

Rozhodla som sa pre analýzu Markovičovho chápania a presadzovania ideológie 

čechoslovakizmu v politickej praxi nielen z toho dôvodu, že bol pre mňa osobne výskumne 
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najpríťažlivejší, ale predovšetkým preto, že v prípade Markoviča tvoril čechoslovakizmus 

jednotiacu ideologickú bázu prítomnú vo všetkých skúmaných obdobiach jeho politických 

aktivít. 

Skúmanie Markovičovho vnímania ideológie čechoslovakizmu však záviselo okrem 

iného od kvality prameňov, ktoré sa obsahovo nedali dostatočne využiť pre ideologickú 

analýzu. Zámer uchopiť Markovičovo ideologické ukotvenie som preto do značnej miery 

musela dopĺňať a opierať o Dérerove práce 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 autorov, 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.  

Domnievam sa, že vďaka aplikovaniu doposiaľ nereflektovanej individuality 

Markoviča do výskumu v daných kontextoch sa mi podarilo aktualizovať ich o nové 

poznatky. Výskum kontextu Markovičovej novinárskej činnosti v redakcii Prúdov naznačil, 

že hlavný smer časopisu udávala trojica zakladajúcich redaktorov Markovič – Votruba – 

Pavlů a zároveň sa ukázalo, ako málo bola v tejto súvislosti súčasnými bádateľmi 

reflektovaná práve postava Markoviča ako kľúčového prúdistického redaktora. Výskum tiež 

poukázal na ideologický súlad medzi prúdistickým a sociálnodemokratickým hnutím, 

v ktorom mohol tkvieť počiatok Markovičovho neskoršieho rozhodnutia na vstup do 

sociálnodemokratickej strany. V neposlednom rade výskum priniesol aj nové možnosti 

interpretácie prúdistického hnutia. Domnievam sa, že prúdistické hnutie by sa nemalo 

automaticky pokladať za pokračovateľa hlasistov, a že na základe novej výskumnej 

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

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

samostatne. 

V oblasti skúmania Markovičovej odbojovej činnosti vynikla najmä jeho schopnosť 

pragmatického konania a vnímania krehkosti československého odboja dovnútra i navonok. 

Výskum odhalil, ako 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. Markovič sa diplomaticky 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 
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československého odboja a československých légií navonok pôsobiť jednoliatym dojmom. Na 

základe výskumu tiež predpokladám, že Markovičova skúsenosť spolupráce s Benešom mala 

nemalú zásluhu na Markovičovom rozhodnutí sa pre politickú dráhu. 

V aktívnej politike medzivojnového Československa bol čechoslovakizmus pre 

Markoviča nielen štátotvornou koncepciou, ale aj spôsobom výkonu politickej praxe. 

Nazdávam sa však, že si naďalej dokázal zachovať zmysel pre porozumenie a vnímanie 

špecifík slovenskej spoločnosti. Ako minister unifikácie navrhoval riešiť najpálčivejšie 

problémy v slovenskej časti republiky predovšetkým s prihliadaním na spokojnosť Slovákov 

a nezdráhal sa upozorňovať na pochybenia učinené centrálnou vládou. Mám tiež za to, že jeho 

silnou stránkou v politike bola pragmatickosť pri riešení problémov a ochota k hľadaniu 

kompromisov. I keď zostával názorovo a ideologicky konzistentný, dokázal v dôležitých 

momentoch jednať diplomaticky. V snahe zachrániť existenciu sociálnej demokracie na 

Slovensku bol Markovič (na rozdiel od neústupčivého Dérera) akceptovateľný ako 

spoluúčastník vyjednávaní aj pre ľudákov v čase, keď už s inými neboli ochotní zasadnúť za 

rokovací stôl. 

S mojím výskumom Markoviča bolo zaiste spojené aj riziko neudržania si náležitého 

odstupu od skúmanej osobnosti a skĺznutia k subjektívnemu interpretovaniu výsledkov 

bádania. Napriek tomu, že niektoré Markovičove charakteristiky i jeho konanie mi boli 

z pohľadu súčasného pozorovateľa sympatické, dúfam a verím, že sa mi podarilo zachovať si 

od Markoviča primeraný bádateľský odstup. To už ale neplatí pri osobách, ktoré boli ochotné 

sa so mnou (nielen) o rodine Markovičovej rozprávať a vniesli do môjho bádania ľudský, 

priateľský rozmer. Markovičovu osobnosť a jeho pôsobenie som v rámci zámeru dizertačnej 

práce nespracovala kompletne a určite zostáva priestor pre ďalšie rozvíjanie témy. Verím, že 

keď si na nejaký čas od Markoviča „oddýchnem“, vrátim sa k hľadaniu odpovedí na ďalšie 

výskumné otázky a možno aj k novému hľadaniu primárnych prameňov, ktoré sa mi doposiaľ 

nepodarilo objaviť. 
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Príloha č. 1 – Dotazník ankety Prúdov o československej vzájomnosti z roku 1914 

 

ANKETA. 

Redakcia „Prúdov“ rozposlala známejším slovenským a českým pracovníkom dotazník: 

„P. t. Z príležitosti tohoročných československých porád v Luhačoviciach chceme vydať v 

júli t. r. jedno číslo „Prúdov,“ venované otázke československej vzájemnosti. V čísle tomto 

chceme podať význam a úkol stykov československých. Za týmto účelom usporiadame v 

našom časopise anketu o tejto otázke a úctive prosíme i vás, keby ste nám ráčili odpovedať 

na tieto otázky: 

1. Či súhlasíte s myšlienkou československej vzájemnosti a ako si ju predstavujete? 

2. Či spolok „Českoslovanská Jednota“ v Prahe v terajšom rámci je dostatočný, aby mohol 

zdarne pestovať vzájemnosť? 

3. Či české politické strany plnia svoju povinnosť, vyplývajúcu z československej 

vzájemnosti? 

4. Ako sa má pracovať za vzájemnosť na slovenskej a na českej strane? 

5. Ako smýšľate o kultúrnej vzájemnosti? 

6. Či nemyslíte, že pestovanie kultúrnej vzájemnosti je na úkor samostatnosti slovenčiny? 

7. Či uznávate fakt mravnej a duševnej maďarizácie našej mládeže na maďarských školách a 

očakávate v tomto ohľade nápravy od škôl českých? 

8. Čo myslíte o nahrádzaní maďarskej školy českou a aké konkrétne návrhy máte v tomto 

ohľade? 

9. Ako smýšľate o hospodárskej vzájemnosti, o pomere slovenského a českého peňažníctva a 

aké úlohy má mať český kapitál na Slovensku? 

Odpoveď prosíme stručnú a v každom prípade odôvodnenú. Vašu odpoveď prosíme 

najneskoršie do 10. júla. Neskoršie došlé odpovede nebudeme môcť uverejniť. Dúfajúc, že 

vzhľadom na dôležitosť tejto otázky vyhoviete našej žiadosti, zostávame s úctou Redakcia 

Prúdov.“  


