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a rátať aj s neúspechmi.«
(J. Ambruš)

1 UVOD
Danes je všečno govoriti o gospodarstvu, o gospodarskem sodelovanju, gospodarski politiki in ostalih
gospodarskih aspektih, ki prispevajo k rasti državnega proračuna in s tem povečujejo (materialno)
blaginjo državljanov. Miselnost, ki sicer ni nova, se je ob zadnji večji gospodarski krizi leta 2008 v družbi
dodobra ustalila in še danes ponuja tendenčen pogled na kulturo. Prav zapostavljen položaj kulture
v družbi, ki ga je obenem mogoče čutiti v odnosu družbe do humanističnih in družboslovnih znanosti, me
je ob začetku mojega raziskovanja privedel na misel, da raziščem in analiziram, kakšno vlogo pravzaprav
ima kultura pri povezovanju med dvema narodoma in na podlagi česa se ustvarjajo odnosi med njima.
Kot diplomiranemu slovakistu se mi je izbira raziskovalnega področja ponudila sama: sklenil sem, da
poskusim opredeliti vlogo kulture pri vzpostavljanju političnih in gospodarskih odnosov med Slovenci in
Slovaki. Pri oblikovanju delovne hipoteze, da so ti odnosi v preteklosti temeljili na kulturnem
povezovanju, sem izhajal iz že osvetljenih stikov med Slovaki in Slovenci, ki jih je predstavil A. Rozman.
Moja raziskava, ki poskuša ugotoviti, v kolikšni meri je bila kultura zaslužna za povezovanje v dvajsetem
stoletju, je na svoj način tudi nadaljevanje predstavljenega kulturnega sodelovanja med Slovenci in
Slovaki v 19. stoletju (Rozman 1999). Predvideval sem, da se je ob spremenjenih državnih okvirih po prvi
svetovni vojni, hkrati pa ob še vedno nepopolni avtonomiji obeh narodov, ki sta bila v središču mojega
zanimanja, sodelovanje na takšni osnovi nadaljevalo vse do osamosvojitve obeh držav – do leta 1991
oz. 1993.
Izbira raziskovalnega obdobja, ki ga predstavljam v svoji disertaciji, je logično nadaljevanje raziskovanja
A. Rozmana, ki se je v osredotočil na raziskovanje kulturnih odnosov do leta 1918. Ob seznanjanju
s temo sem kasneje odkril še druge raziskovalce, ki so se ukvarjali s podobno tematiko, s kakršno se
ukvarjam sam, oz. so raziskovali del področja, ki sovpada z mojim raziskovanjem. Med takimi deli je
publikacija T. Kregarja, ki je že v svoji diplomski nalogi pokazal zanimanje za Slovake, še podrobneje pa se
jim je posvetil v monografiji Med Tatrami in Triglavom: Primerjave narodnega razvoja Slovencev in
Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848–1938, ki je izšla na podlagi njegove disertacije iz leta
2007. Prav njegov način raziskave odnosov me je pritegnil in me ob razmišljanju o metodologiji
raziskovanja napeljal na idejo o pluralnem metodološkem pristopu.
Z modernimi raziskovalnimi metodami in različnimi modeli metodoloških pristopov sem se ob študiju
primerjalne književnosti na filozofski fakulteti v Ljubljani že srečal, in sicer ob učbeniku T. Virka Moderne
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metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove (2008) in študiji J. Kosa Uvod v metodologijo
literarne vede (1988). Zaradi usmerjenosti teh del v literarno vedo pa so bili ti pristopi z mojim
raziskovanjem komplementarni le deloma, saj niso zajemali možnosti raziskovanja odnosov med dvema
subjektoma, ki sem se jim želel posvetiti. Primernejši okvir sem našel z omenjeno Kregarjevo
monografijo, saj sem se ob svojih željah in predstavah o znanstvenem raziskovanju z delom lažje
poistovetil.

Namen pričujoče doktorske disertacije je prepoznati ključne oblike sodelovanja med Slovaki in Slovenci
v obdobju po koncu prve svetovne vojne, na podlagi pridobljenih rezultatov pa priti do ugotovitve,
kakšna sta pomen in vloga kulture pri vzpostavljanju in ohranjanju odnosov. Osredotočil sem se torej na
dva vidika – na raziskavo slovenskih in slovaških političnozgodovinskih in gospodarskih odnosov na eni
ter kulturnih odnosov na drugi strani. Pri samem pojmu kulture je treba poudariti, da jo v nalogi
obravnavam v širši obliki, ki jo na najboljši način lahko opredelimo kot protipol politični in gospodarski
stvarnosti; politiko razumem na način izpeljave iz njenega grškega pomena, ki ga naj povzamem kot
način usmerjanja družbe, vladanja; gospodarstvo pa je razumljeno na način uveljavljanja zastavljenega
ekonomskega sistema, kot upravljanje razpoložljivih sredstev z namenom ustvarjanja materialnega
dobička in dobrobiti.
Odkrito priznam, da si sprva nisem mislil, da bo moje raziskovanje in široko zastavljena definicija kulture
zajela tako širok spekter različnih področij, ki posegajo v literarno vedo, etnologijo, zgodovino, politične
vede in tudi na glasbeno področje. Ob tem pa sem raziskoval še politično zgodovino in gospodarske
odnose. Delno so me v to usmerile okoliščine, saj sem več semestrov poučeval na bratislavski filozofski
fakulteti ter bil v aktivnem stiku s slovenskim veleposlaništvom v Bratislavi, delno pa mi je pri tem
svetoval moj prvi mentor prof. dr. A. Rozman ter nekateri drugi profesorji, ki so sooblikovali moj
doktorski študij.
Nujno je izpostaviti, da se moje raziskovanje skoraj izključno opira na pisne vire, kar pa prinaša tako
prednosti kot slabosti. Od prednosti lahko navedem, da je ob obsežnih arhivih, knjižnem gradivu in
različnih zapuščinah bilo na ta način na voljo veliko dostopnega gradiva, iz katerega se je dalo
razmeroma natančno rekonstruirati dogajanje iz obravnavanega obdobja. Na drugi strani pa se zavedam,
da pisni viri ne prinašajo popolnega pregleda o živih stikih – ti pa so zlasti pri kulturnem povezovanju
ključnega pomena. Delno sem to zagato reševal s študijem korespondence V. Smoleja, delno z arhivskim
gradivom, do neke mere pa tudi z osebnimi konzultacijami s posamezniki, ki so dogodke od šestdesetih
let dalje tudi sami doživljali in sooblikovali.
Ob že omenjeni publikaciji T. Kregarja, ki se osredotoča na družbeno-politične odnose med Slovenci in
Slovaki v letih 1848–1939, s posebnim poudarkom na obdobju med obema vojnama, sem se pri svojem
raziskovanju opiral tudi na dela A. Rozmana – ob omenjeni doktorski disertaciji Náčrt dejín
slovinsko-slovenských kultúrnych vzťahov od začiatku 19. storočia do roku 1918 sem se največkrat
zatekel k članku Slovensko-slovaški kulturni odnosi, ki je bil objavljen v zborniku Sto let slovaške
književnosti. Ob konzultacijah s prof. dr. M. Tonkovo z bratislavske pedagoške fakultete sem odkril tudi
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monografijo B. Klabjana Češkoslovaška na Jadranu, ki prinaša vpogled češkoslovaške prepletenosti
s Trstom in Primorsko, ter opus priznanega slovaškega zgodovinarja Ľ. Liptáka – na njegove raziskave
sem se osredotočil zlasti pri prikazu političnozgodovinskih in gospodarskih razmer na Slovaškem.
S slovensko-slovaškimi odnosi sta se v nekaterih člankih ukvarjala še Ľ. Kačírek (zlasti članek Viktor
Smolej a jeho prínos pre rozvoj slovensko-slovinských vzťahov) in S. Vojtech Poklač (Recepcija slovenske
književnosti na Slovaškem). Prav tako pa naj omenim razpravo M. Keršič-Svetel Češko-slovenski stiki med
svetovnima vojnama, ki je osvetlila principe vzpostavljanja in ohranjanja češko-slovenskih odnosov.
V času pisanja doktorske disertacije je bil leta 2017 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izdan
zbornik Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani, ki sta ga uredila Š. S. Šramel in J. Pallay – v njem zbrani
članki so koristno dopolnili moje raziskovanje.

Pred branjem raziskovalnega dela dodajam še pojasnilo – pisanja sem se lotil z razdelitvijo
obravnavanega obdobja v več manjših sklopov, saj sem na ta način želel v smiselno zaključenih celotah
sočasno prikazati politični in gospodarski pregled, ob njem pa še posebej izpostaviti kulturni preplet. Pri
prvem področju sem izhajal zlasti iz različnih del slovaških in slovenskih zgodovinarjev (Ľ. Lipták,
E. Mannová, M. Ďurica, P. Vodopivec, J. Gašparič, I. Grdina idr.), v drugem segmentu pa sem si ob že
navedeni literaturi pomagal še z različnimi bibliografijami, leksikoni in arhivskim gradivom. V sklepnem
delu naloge nato podajam sintezo predstavljenega gradiva, ki ga tudi smiselno vrednotim.
Zavedam se, da je moje delo kljub skrbnemu prizadevanju nepopolno, kakor so nepopolna vsa podobna
dela, ki sistematično obravnavajo veliko količino raziskovalnega materiala. Pa vendar upam, kot je
v enem od svojih pisem zapisal že V. Smolej – da sem z njim odstrl marsikatero zanimivost in značilnost
za eno in za drugo stran.
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2 MED DVEMA SVETOVNIMA VOJNAMA: UVID V NOVI ČAS
2.1 Prvo desetletje po vojni
Obdobje po koncu prve svetovne vojne je v evropskem prostoru prineslo velike politične spremembe, ki
so bile še posebej izrazite v srednji Evropi. Znatno se je omejila politična in vojaška moč poražene
Nemčije, z zemljevida pa je kljub nekaterim zadržkom svetovnih velesil izginila Avstro-Ogrska monarhija,
ki je pod geslom vladarja Franca Jožefa I. Viribus Unitis (lat. S skupnimi močmi) v svojih mejah vse bolj
utesnjevala mnoge narode. V okvirih omenjene monarhije sta se nahajali tako sodobna Slovenija kot
tudi Slovaška.1
Oba naroda, tako Slovenci kot Slovaki, pri katerih se je po burnem 19. stoletju že izoblikovana močna
narodna zavest, sta v stari predvojni državni ureditvi predstavljala manjšino. Do spremembe razmerij
kljub velikemu prizadevanju nekaterih političnih voditeljev pa ni prišlo niti v novih državnih okvirjih po
prvi svetovni vojni, ki so se oblikovali na pogorišču črno-žolte monarhije. Poskus Slovencev po ustanovitvi
Države Slovencev, Hrvatov in Srbov v mesecih ob koncu prve svetovne vojne, v kateri bi bili združeni
omenjeni narodi na ozemlju, ki je prej pripadalo Avstro-Ogrski, je spodletel.2 Temu ni kljubovala zgolj
manjša stopnja hrvaškega in predvsem srbskega odobravanja s tako vrsto ureditve, temveč je med
raznorodnimi političnimi idejami po združevanju pomembno vlogo odigral predvsem strah pred
propadom slovenskega naroda, ki so ga ogrožali italijanski in nemški ozemeljski apetiti. Veliko pa je
k razpletu pripomoglo tudi nepoznavanje srbske politične kulture. Slovenski politični vrh, ki ga je
presenetil dokončen razpad Avstro-Ogrske, se je v času vsesplošne negotovosti skupaj s Hrvati in
prebivalci Bosne in Hercegovine 1. decembra 1918 odločil za združitev s Kraljevino Srbijo – v Kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev, na čelu katere je bila dinastija Karadžordževid. S to povezavo so si Slovenci
obetali boljše možnosti za obstanek naroda in močnejšo vlogo pri branjenju narodnostnega ozemlja.
Tudi Slovaki po prvi svetovni vojni niso sami zagospodarili na svojem narodnostnem ozemlju, saj so bili –
tako kot Slovenci – v primerjavi z okoliškimi narodi za kaj takega prešibki. Na podlagi medvojnega
sodelovanja in povezovanja s Čehi, predvsem preko močne diaspore v ZDA in zahodni Evropi, so se
Slovaki z martinsko deklaracijo, ki je bila podpisana 30. oktobra 1918, brez velikih proslav in
v negotovem duhu odločili za skupno Češkoslovaško republiko. Razlogov za omahovanje je bilo veliko,
od politične nepripravljenosti na nove razmere, umanjkanja organizirane vojske, industrijske nerazvitosti
1

Pričujoče delo se osredotoča na danes samostojni državi Slovenijo in Slovaško – matični državi Slovencev in
Slovakov. V obdobju po prvi svetovni vojni je bilo ozemlje obeh držav del različnih političnih tvorb, ki so se do
razglasitve samostojnosti in mednarodnega priznanja obeh držav v devetdesetih letih dvajsetega stoletja večkrat
spremenile in preimenovale.
2
Ideja o povezovanju južnih Slovanov znotraj Avstro-Ogrske monarhije ima korenine v političnem povezovanju
v prvem desetletju 20. stoletja, v duhu mladočeških pobudnikov tesnejšega slovanskega kulturnega,
gospodarskega in političnega sodelovanja, konkretnejše obrise pa je ideja vsaj v avstrijskem delu države dobila
s ponovim sklicem državnega zbora spomladi leta 1917. Slovenski, hrvaški in srbski poslanci so se povezali
v Jugoslovanski klub, ki ga je vodil Anton Korošec, in na seji prebrali majniško deklaracijo, ki je zahtevala združitev
Slovencev, Hrvatov in Srbov v demokratično in »samostojno državno telo« pod habsburškim žezlom. (Vodopivec
2007: 158) Z velikimi manifestacijami v podporo deklaraciji med slovenskim prebivalstvom in ob sočasnem
nasprotovanju avstrijskih oblasti se je ustvarilo širše odobravanje med Slovenci za povezovanje s Hrvati in Srbi.
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države, slabe informiranosti prebivalstva, pa vse do dejstva, da je ob razglasitvi Češkoslovaške pravno
vzeto Ogrska še vedno obstajala, s čimer je bilo slovaško upanje v gladko rešitev ozemeljskih sporov
močno oteženo.

2.1.1 Slovaška politična stvarnost in narodno vprašanje
Slovaki so bili na dogodke po prvi svetovni vojni pripravljeni slabše od Slovencev. Če se je med Slovenci
v 19. in na začetku 20. stoletja znotraj Avstro-Ogrske monarhije že oblikoval srednji razred, ki je odločno
zagovarjal slovensko narodno enotnost, se je slovaška ranljivost pokazala ob načrtnih madžarskih
pritiskih, s katerimi Slovakom znotraj Ogrske niso bile priznane narodne pravice. Hkrati se je nad Slovaki
vršila načrtna madžarizacija, ki je postala intenzivnejša leta 1867, po uvedbi dualizma v monarhiji.
Slovaki so bili v povojnem boju za meje in prevzem oblasti, predvsem pa za politično suverenost v dani
situaciji zelo odvisni od Čehov. Problem novoustanovljenega Slovaškega narodnega sveta pa je ob
pomanjkanju močnega meščanskega zaledja predstavljalo tudi umanjkanje lastnih organiziranih
obrambnih sil.
Češkoslovaška republika je ob velikih razhajanjih v razvitosti posameznih delov ozemlja, ki je bilo prej
razdeljeno med Avstrijo in Ogrsko, morala sprejeti najprej agrarne in valutne reforme, organizirati
volitve in, kar je bilo najpomembnejše, zagotoviti oblast nad celotnim razglašenim državnim ozemljem.
Konec leta 1918 so z lastno vojsko3 ob pomoči francoskih in italijanskih legij postopoma osvobodili
tedanje slovaško ozemlje, 31. decembra pa tudi Bratislavo, s čimer so zasedli ozemlja do razmejitvene
črte, ki so jo določile države antante decembra 1918. V Bratislavo je bil tedaj iz Žiline premeščen urad
pooblaščenega ministrstva za Slovaško, za ministra je bil imenovan Vavro Šrobár, ki je bil podrejen
češkoslovaški vladi s sedežem v Pragi.4 S tem simbolnim dejanjem je Bratislava postala prestolnica
Slovaške. V času do druge svetovne vojne je sicer še vedno združevala mnoge Nemce, Madžare in Čehe,
pa tudi Jude, Rome in pripadnike drugih manjšin, vendar pa se je v naslednjih letih postopoma
slovakizirala in postala nov politični in kulturni center Slovakov.
Med nerešenimi mejnimi vprašanji je bila najbolj problematična južna meja novonastale Češkoslovaške
republike z Madžarsko, nekdanja notranja ogrska meja, ki nikoli prej ni bila natančno začrtana.
Dokončno je bila ta meja določena šele s trianonsko mirovno pogodbo junija 1920, s katero je
Češkoslovaški pripadlo celotno ozemlje do Donave, na Madžarskem pa je kljub temu ostalo približno sto
tisoč Slovakov – ob tem pa je še več Madžarov ostalo znotraj meja Češkoslovaške. Do dokončnega
priznanja meje so Madžari večkrat poskušali zasesti slovaške obmejne predele, tako na jugu kot na
vzhodu, saj se niso hoteli odreči ogrskemu ozemlju, ki ga je Češkoslovaška razglasila za svojega.5
3

Tedanja skupna češkoslovaška vojska je bila sestavljena predvsem iz prostovoljskih legij, ki so vključevale vojne
ujetnike, prebežnike in prostovoljce iz Francije, Italije in Rusije.
4
Na slovaškem ozemlju oblasti ni prevzel Slovaški narodni svet, temveč je Narodni svet v Pragi nalogo imenovanja
začasne slovaška vlada zaupal V. Šrobárju, ki je tej začasni vladi tudi predsedoval. To dejstvo je imelo kasneje velik
vpliv na politično situacijo na Češkoslovaškem in je povzročalo napetosti ne le med Čehi in Slovaki, temveč tudi
med samimi Slovaki.
5
Madžari so večkrat vdrli na Slovaško, po komunističnem prevratu so poleti leta 1919 zavzeli velik del slovaškega
ozemlja, na vzhodu pa so celo razglasili Slovaško sovjetsko republiko (okoli mesta Prešov). (Mannová 2005: 275) Po
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Novonastala Madžarska republika je Slovakom pred koncem mirovnih pogajanj ponudila različne
ugodnosti, v kolikor bi se Slovaki odločili, da ostanejo v skupni državi.6 Slovaška inteligenca je tudi na
podlagi preteklih grenkih izkušenj pod madžarskim jarmom zavrnila ponujene možnosti in se je ob
podpori številčne ameriške diaspore, ki je že od začetka vojne odločno podpirala sodelovanje med Čehi
in Slovaki, raje povezala s Čehi.
Že leta 1915, približno leto dni po začetku prve svetovne vojne, so Slovaki in Čehi podpisali clevelandski
sporazum. To je bil prvi skupen dokument obeh narodov o boju za narodno svobodo, ki govori
o osamosvojitvi Čehov in Slovakov ter o federativni ureditvi skupne države.7 Podpisan je bil v mestu
Cleveland v Združenih državah Amerike, podpisali pa so ga predstavniki tamkajšnje slovaške lige,
največje slovaške izseljenske diaspore, ki je bila ustanovljena leta 1907, ter predstavniki češke narodne
zveze. Maja 1918 je bil podpisan nov dokument, pittsburški dogovor, ki ga je zasnoval T. G. Masaryk in je
imel kasneje večjo veljavo. V tem sporazumu ni bila več omenjena federativna ureditev prihodnje
skupne države, temveč je bila Slovakom obljubljena avtonomija znotraj republike. Slovakom je bila na ta
način v dogovoru obljubljena lastna administracija, pokrajinski zbor in sodišča, slovaščina pa naj bi na
Slovaškem postala tudi uradni jezik v šolah, na uradih in v javnem življenju. Na pittsburški dogovor se je
nanašala kasnejša washingtonska deklaracija o neodvisnosti češkoslovaškega naroda, ki jo je 18. oktobra
1918 v Združenih državah Amerike izdal začasni Češkoslovaški narodni svet na čelu z Masarykom.
Da bi lahko Čehi in Slovaki v predlagani novi večetnični državi uveljavili svojo pravico do samoodločbe, so
morali najti rešitev, kako na čim bolj naraven način povezati dva naroda, ki sta prej živela ločeno. Šlo je
za ključno vprašanje ob nastanku države, saj sta znotraj meja nove države živela zgolj slaba dva milijona
Slovakov. To pa je pomenilo, da je bilo Slovakov celo manj od pripadnikov nemške manjšine, hkrati pa je
bila številčna tudi madžarska manjšina, ki je ostala na slovaškem ozemlju. Češkoslovaški narodni svet se
je začel sklicevati na enoten češkoslovaški narod, ki je temeljil v slovanstvu in jezikovni ter kulturni
sorodnosti obeh narodov. Z opredelitvijo skupnega češkoslovaškega naroda so si Čehi in Slovaki
v sprejeti ustavi zagotovili večino v novonastali državi. Kljub vidnemu nasprotovanju in neodobravanju
nekaterih pomembnih slovaških političnih predstavnikov je ob dejstvu, da bi mednarodna javnost
večnarodno tvorbo Čehov in Slovakov le stežka priznana v predstavljenem obsegu, večina Slovakov
podprla idejo čehoslovakizma.

jasnem ultimatu antante je bila madžarska Rdeča armada primorana umakniti se z zasedenih območij. V slabih
desetih mesecih, kolikor so trajali spopadi, je na češkoslovaški strani padlo približno 7.500 vojakov (približno 12 %
celotne vojaške sile), na madžarski strani pa je bilo 450 mrtvih in več tisoč ranjenih. (Ďurica 2013: 327)
6
Nova ogrska oz. tedaj že madžarska vlada, ki se je formirala po prevratu konec oktobra 1918, si je močno
prizadevala, da bi zadržala slovaško ozemlje pod svojim nadzorom vse do mirovne konference, saj je verjela, da
lahko na konferenci doseže uspeh. Kasnejši predsednik madžarske vlade Michal Károlyi je Slovaškemu narodnemu
svetu na dan zasedanja poslal telegram, v katerem je priznal krivice, ki so se godile Slovakom v preteklosti, vlada pa
je v naslednjih dneh sprejela novo usmeritev, ki je prinašala velik preobrat v odnosu do drugih narodov. Uvedene
so bile socialne in politične spremembe, zemljiška reforma, propagirali pa so tudi uvedbo enakopravnosti za vse
ogrske narode. (Lipták 2011: 77 in Ďurica 2013: 37)
7
Idejo o skupni državi so Čehi in Slovaki izven Avstro-Ogrske sicer že leta 1914 predstavili ruskemu carju, vendar je
takrat ostala ideja nepodprta in nedodelana ter kot taka težko uresničljiva. (Mannová 2005: 266)
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Čehoslovakizem, sprva dobro zamišljena rešitev za mlado državo, je že zgodaj po osamosvojitvi postal
pereč problem med obema zadevnima narodoma, ki je sčasoma preraščal v resno grožnjo sobivanju
Čehov in Slovakov. Delno pa so se nesoglasja večala tudi zaradi razlike v gospodarski in politični razvitosti
obeh entitet. Slovaška je bila po prvi svetovni vojni izrazito agrarna država, saj sta se s kmetijstvom in
gozdarstvom leta 1920 ukvarjali skoraj dve tretjini prebivalstva (60,6 %), v gradbeništvu, rudarstvu in
industriji pa je bilo zaposlenih zgolj 17,8 % prebivalcev.8 Na Češkem je bil delež industrializacije višji
(39,6 %), saj so imeli do leta 1918 znotraj monarhije ugodnejše možnosti za razvoj.9 Vladajoča elita je
centralizacijo države in utrjevanje politične moči v Pragi zagovarjala s stališča razvitosti in nujne politične
krepitve države, kar bi decentralizacija onemogočala. Večkrat so praške oblasti pri tem slovaško željo po
avtonomiji označile celo za protidržavno dejavnost in za razbijanje skupne domovine.10
V sodobnem slovenskem dnevnem tisku11 sta prikazu povojne situacije na Češkoslovaškem največ
prostora namenila katoliški časopis Slovenec in liberalno Jutro.12 V drugih časopisih, glasilih in revijah so
bili zapisi redkejši in večkrat naključni. Od omenjenih dveh časnikov je bil Slovenec bolj naklonjen
Slovakom in njihovi Slovaški ljudski stranki, saj je v boju za slovaško avtonomijo videl številne podobnosti
s slovenskim bojem desnega političnega pola. Na drugi strani je bilo Jutro bolj naklonjeno močni državi in
centralizaciji. Dva različna pogleda na novonastale državne tvorbe leta 1918 je spretno opisal Anton
Melik v Ljubljanskem zvonu,13 kjer je razmišljal o slovanskih narodnostnih problemih. V članku je
izpostavil dve tendenci, ki naj bi bili značilni za Slovane – zedinjevalno in separatistično, kot primer pa je
navedel razmere v Kraljevini SHS in na Češkoslovaškem. V okviru zedinjevalne (centralistične) prizme je
Slovake in ostale Slovane označil za plemena, ki se razlikujejo od modernega naroda. Takšno umeščanje
slovanskih etnij na diapazon med plemenom in narodom ter posledična klasifikacija po predstavljenem
ključu pa je bilo v tem obdobju močno prisotno tudi v Kraljevini SHS in Sloveniji.14
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Podobno razmerje je bilo tudi leto kasneje, kar navaja J. Gašparič (2002: 42). Zanimiva je zlasti primerjava, da je
bila Slovenija po razvitosti zelo blizu Slovaški, le da so bili pri tem Slovenci v Kraljevini SHS bolje razviti od
državnega povprečja (75,9 %), Slovaki pa v skupni državi daleč za Čehi (31,5 %). (Gašparič 2003: 16)
9
Mannová 2005: 276. Slovaško gospodarstvo si tudi nekaj let po vojni ni opomoglo. M. Ďurica (2013: 361) navaja,
da je bilo konec leta 1926 na Slovaškem v industrijskih panogah zaposlenih le 68 % ljudi v primerjavi z letom 1914.
10
Kregar 2007: 102.
11
Za celovit pregled poročanja slovenskega in slovaškega tiska o dogajanju med obema vojnama glej publiacijo
T. Kregarja Med Tatrami in Triglavom. Avtor je v omenjeni monografiji izčrpno predstavil poročanje takratnega,
predvsem političnega tiska o dogodkih v Sloveniji in na Slovaškem. V svoji nalogi povzemam nekatere navedbe
omenjenega avtorja, predvsem pa mi je monografija služila za prikaz politično zgodovinskega medvojnega
dogajanja na Slovaškem in v Sloveniji.
12
Časnik Slovenec je nastal leta 1873 kot odgovor na mladoslovenski liberalno usmerjen časopis Slovenski narod.
Od ustanovitve do prepovedi izhajanja leta 1945 je bil vodilni časnik političnega katolicizma na Slovenskem. Visoko
časnikarsko kvaliteto je dosegel zlasti v dvajsetih letih dvajsetega stoletja. Dnevnik Jutro pa je začel izhajati leta
1920 s podnaslovom Dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Nastal je z razkolom med slovenskimi
staroliberalci in mladoliberalci ter kmalu postal osrednji dnevnik slovenskih liberalcev. Izhajal je vse do konca druge
svetovne vojne.
13
Ljubljanski zvon, 38, 1918, str. 64–73. Pod psevdonimom Anton Loboda.
14
Pri vprašanju, ali so Slovenci poseben narod ali pa le eno od treh plemen enotnega jugoslovanskega naroda, so
se največje razlike kazale pri slovenskih liberalcih, ki so zagovarjali takojšnjo in popolno združitev v en sam narod
ter zavračali »separatistična stremljenja«. (Vodopivec 2007: 165)
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Tudi politični dnevnik Slovenski narod,15 ki je bil do nastanka Jutra leta 1920 osrednje glasilo slovenskih
liberalcev, je spremljal povojne razmere in nastanek Češkoslovaške republike. O Slovakih je ob tem
poročal le malokrat, na straneh časnika pa je bilo v tem času mogoče naleteti zgolj na krajše novice
o združitvi Čehov in Slovakov ter o češki vojski na meji z Madžarsko. V časniku se je v povezavi s Slovaki
omenjala pomembna martinska deklaracija,16 sledilo pa je poročilo o shodu slovaške mladine ter
ponovnem zagonu Slovaške matice leta 1919. Ob omenjenih krajših novicah je na naslovnici izšlo tudi
slovaško pismo, ki predstavlja prvi zapis v slovenskem kulturno-političnem prostoru, ki je problematiziral
razmerje med Čehi in Slovaki ter podrobneje predstavil slovaško vprašanje.17 Ob tem je bilo
izpostavljeno dejstvo, da Slovenci bolj podrobno poznajo češko kulturo in češki narod, slovaška kultura
in Slovaki pa so jim skorajda nepoznani. Temeljna razlika med narodoma pa je, po mnenju avtorja,
temeljila v njuni religioznosti in mentaliteti. Slovaki so bili predstavljeni kot konservativen in veren
narod, kar je z vihravim prihodom Čehov v vlogi oblastnikov vodilo v spor. V članku so bili omenjeni še
pritiski državnih uradov, rekvizicije, sovražna naperjenost proti veri ipd. Tudi zaradi takšnega odnosa
s strani Čehov je bilo mogoče med Slovaki zaslediti vse glasnejše pozive k upoštevanju pittsburškega
dogovora o slovaški avtonomiji, kar je bila vroča notranjepolitična tema še naslednji dve desetletji.
Omenjeno nestrinjanje s politično ureditvijo države je botrovalo oblikovanju trdne opozicije med Slovaki
pod vodstvom Slovaške ljudske stranke.
Časopis Slovenec je v povojnem obdobju v povezavi s Slovaki pretežno povzemal tuji tisk in prinašal
krajše zapiske in poročila, ki so se nanašala zlasti na češkoslovaško mejno vprašanje in državno
suverenost. Ob tem je bilo mogoče zaslediti tudi pridevnik češko-slovaški, torej z vezajem, ki predstavlja
pomensko razliko v primerjavi s poimenovanjem češkoslovaški. To pa, ob večkrat opaženem zapisu brez
vezaja ali pa ob poimenovanju zgolj s češki, jasno nakazuje, da o doslednem razločevanju češkega in
slovaškega naroda pri uredništvu Slovenca v tem obdobju še ne moremo govoriti.
K Slovencem so v letu 1919 v povezavi s povojnimi mirovnimi pogovori prodrle novice o ideji
teritorialnega stika med Češkoslovaško republiko in Kraljevino SHS (o tem sta pisala Slovenec in
Slovenski narod), o tako imenovanem ozemeljskem koridorju, ki bi potekal ob stari meji med Avstrijo in
Ogrsko. Ta obmejni pas bi povezal Slovane in obenem osamil Madžarsko.18 Istega leta so se pojavile tudi
novice o protikatoliški gonji na Slovaškem ter o madžarskem vmešavanju v notranjo politiko
Češkoslovaške z agitacijo proti Čehom. Obrobno so se prav tako pojavljala poročila o katastrofalnih
razmerah v slovaškem šolstvu, o čemer je poročal socialistični dnevnik Jugoslavija,19 saj je po letih
načrtne madžarizacije in povojnem izgonu madžarskih učiteljev nastala praznina – ne le na učiteljskih
pozicijah, temveč v celotnem javnem sektorju. Razmere v slovaškem šolstvu so se v naslednjih letih
15

Politični časopis Slovenski narod je začel izhajati leta 1868 in velja za prvi slovenski dnevnik. Pred prvo svetovno
vojno vodili dnevnik slovenskih liberalcev je po smrti urednika J. Jurčiča izgubil svoj vpliv. Izhajal je do leta 1943.
16
Slovenski narod, 18. 11. 1918.
17
Slovaško pismo, Slovenski narod, 10. 10. 1919. Avtor je V. M., Slovenec, ki se je, po lastnih besedah, med vojno
večkrat mudil na Slovaškem.
18
O teritorialnem stiku med državama je bilo po vojni veliko govora. Iz različnih kasnejših virov je razvidno, da je pri
tem šlo za utopično predstavo in zgolj za pogajalsko orodje. Slovani so namreč v obmejnem pasu živeli v gručah in
niso bili enakomerno porazdeljeni ob celotni meji, kar je močno oteževalo povezovanje v zamišljeni obliki.
Teritorialni stik se omenja tudi v nadaljevanju, v poglavju o Češkoslovaško-jugoslovanski ligi.
19
Jugoslavija, 2. 2. 1919.
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postopoma izboljševale. S slovaščino kot učnim jezikom v osnovnih in srednjih šolah se je zvišala
kakovost pouka, leta 1922 pa je bilo uvedeno tudi obvezno osemletno šolanje.20
Na straneh časopisa Jugoslavija je bil maja 1919 objavljen tudi članek o letalski nesreči Milana Rastislava
Štefánika,21 priljubljenega slovaškega politika, češkoslovaškega obrambnega ministra in francoskega
generala, ki se je smrtno ponesrečil v bližini Bratislave. Štefánik je bil pomemben člen vladajočega
triumvirata na Češkoslovaškem, saj je tesno sodeloval z Masarykom in Benešem, imel pa je tudi odlične
zveze s tujino. Zaradi zagovarjanja slovaške avtonomije in enakopravnosti s Čehi je Štefánik po smrti
postal vidna nacionalna avtoriteta med Slovaki, ki še danes budi ponos.22
V slovenskem tisku je bilo leta 1920 objavljeno volilno poročilo s Češkoslovaške, v katerem je bila
omenjena zmaga slovaških socialnih demokratov nad klerikalci, v časopisu Slovenec pa je bila objavljena
tudi notica o aretaciji A. Hlinke, politični vodji katoliškega tabora, ki je bil obtožen veleizdaje.23 Opaziti je
bilo, da je bil časopis Slovenec že od samega začetka poročanja o češkoslovaških temah bolj naklonjen
Slovakom in njihovemu boju za avtonomijo. Ta boj je vodila Slovaška ljudska stranka, kar pojasnjuje
skladnost politične orientacije slovenskega časopisa z njegovim poročanjem. Tako je bilo na straneh
Slovenca v dneh po volitvah mogoče zaslediti poročilo o povolilnem zatiranju Slovakov, objavljeno pa je
bilo tudi slovaško pismo,24 v katerem so bili omenjeni češki politični pritiski in slovaški boj za obljubljeno
avtonomijo. Ob tem velja dodati, da je bilo v slovenskem tisku poročanje o Masaryku in Benešu, dveh
vodilnih osebah češkoslovaške politike, pri obeh političnih polih korektno in spoštljivo, o voditelju
Slovaške ljudske stranke Andreju Hlinki pa so se pojavljale diametralno različne oznake. Dnevnik
Slovenec je Hlinko prikazoval pozitivno, še posebej v kontekstu narodnega boja za slovaško avtonomijo,
na straneh Jutra pa je bil označen prav nasprotno – za separatista, ki želi razdeliti in s tem ohromiti
državo. Tudi v naslednjih letih so se v Jutru pojavljale obtožbe na račun slovaškega avtonomističnega
gibanja, ki je bilo ožigosano za separatizem, s čimer mu ni bila priznana nikakršna legitimnost.
Slovenski časniki so podrobno spremljali nastajanje vojaško-obrambne zveze mala antanta,25 še posebej
pri Slovencu so o povezavi pisali z veliko naklonjenostjo. Pri katoliškem časniku so se tega leta obenem
20

Mannová 2005: 283.
Jugoslavija, 6. 5. 1919.
22
Po Štefánikovi smrti so mu Slovaki leta 1928 po načrtih arhitekta Dušana Jurkoviča postavili spominsko grobnico,
ki se mogočno pne na vrhu Bradlo v Malih Karpatih. Leta 1938 je bil v Bratislavi postavljen tudi dobrih sedem
metrov visok kip, ki je prvotno stal na današnjem Štúrovem trgu. Po komunističnem podrtju kipa leta 1954 so
repliko spet postavili leta 2009 pred novim poslopjem Slovaškega narodnega gledališča, na trgu, ki je poimenovan
prav po Štefániku.
23
Kregar 2007: 217.
24
Slovenec, 10. 4. 1920.
25
Gre za politično-vojaško povezavo Češkoslovaške republike in Kraljevine SHS, sklenjeno leta 1920, katere naloga
je bila obramba pred revanšizmom v prvi svetovni vojni poraženih narodov, usmerjena predvsem proti Madžarski.
Leta 1921 je dogovor podpisala še Romunija. Povezava, ki ni nikoli resnično zaživela, se je začela krhati leta 1935,
leta 1939 pa je dokončno razpadla.
Poimenovanje mala antanta se je oblikovalo po podpisu skupne deklaracije treh držav v odgovor na madžarske
zahteve na pariški mirovni konferenci. 26. februarja 1920 je madžarski dnevnik Budapesti Hirlap bolj s posmehom
kot pa iz spoštovanja objavil članek z naslovom Apró Entente. Ime se je prijelo in v prihodnosti tudi aktivno
uporabljalo. (Prúdy, XVI, 1932, št. 7, str. 400-401.)
21
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razpisali tudi o notranjepolitičnem katoliškem dogajanju na Češkoslovaškem, pri čemer so se jasno
opredelili proti nastanku nove narodne češkoslovaške cerkve, ki so jo ustanovili nezadovoljni,
reformistični rimskokatoliški duhovniki in ki je pomenila odmik od Vatikana.26 Časnik je prav tako
prinesel poročila o razkolu med Češkoslovaško ljudsko stranko pod vodstvom J. Šrámka, ki je imela
ambicije, da postane vsedržavna, ter Hlinkovo Slovaško ljudsko stranko. Stranki nista našli skupnega
jezika predvsem zaradi perečega slovaškega vprašanja, kar je predstavljalo kamen spotike tudi
v naslednjih letih.
O prvem povojnem množičnejšem slovensko-slovaškem obisku lahko govorimo leta 1922. V tem letu je
bilo na straneh časopisa Slovenec najprej objavljeno poročilo o katoliškem zletu orlovskih organizacij
v moravskem mestu Brno, kar je podrobneje omenjeno v nadaljevanju. Potopisno je dogajanje v Brnu
v slovenskem regionalnem časopisu Slovenski gospodar opisal F. Kramberger, ki je ob splošnem opisu
namestitve in programa zleta omenil še, da je veliko zanimanja med Slovenci na pozdravnem večeru
v Brnu požel govor voditelja Slovakov A. Hlinke. Obenem je simbolično poudaril povezanost
Češkoslovakov in Jugoslovanov.27 Istega leta je potekal tudi prvi jugoslovanski vsesokolski zlet, o katerem
je poročalo liberalnejše Jutro. Zlet je bil organiziran v Ljubljani, na ob tej priložnosti postavljenem novem
velikem stadionu, ki se je nahajal za Bežigradom. Stadion je lahko hkrati gostil skoraj pet tisoč telovadcev
in desetkrat tolikšno množico gledalcev.28 Dogodka se je udeležila tudi številčna, od štiri do pet
tisoččlanska delegacija iz Češkoslovaške republike.29 O sokolstvu in o omenjenem zletu v Ljubljani, ki je
bil nadvse odmeven, je L. Pivko naslednjega leta izdal brošuro z naslovom Sokolstvo I., Češkoslovaško
sokolstvo 1862–1922.30
Še pomembnejši je bil članek o obisku petdesetih članov Češkoslovaško-jugoslovanske lige iz Bratislave
maja 1923. V tisku je bilo omenjeno, da so gostje obiskali slovenski ligi v Ljubljani in Mariboru ter se
mudili na Bledu.31 Ob obisku je dnevnik Jutro goste naslovil z brati s Slovaške,32 prav tako pa je
v pozdravnem članku omenil predvojne stike, ki so jih gojili A. Aškerc s S. Hurbanom-Vajanskim ter
I. Tavčar s P. Országom Hviezdoslavom. Ob omenjeni priložnosti je Ljubljano obiskal tudi bratislavski
župan, ki je v svojem govoru izpostavil podobnost med Slovenci in Slovaki.33

26

Kregar 2007: 220.
Slovenski gospodar, 14. in 21. 9. 1922. Gre za štajerski katoliško in konservativno usmerjen tednik.
28
A. Šafarič: Največji ljubljanski stadion, 6. 7. 2015. https://zgodovinanadlani.si/najvecji-ljubljanski-stadion/ [marec
2018]. Ideja o postavitvi trajnega stadiona za Bežigradom se je približno v istem času porodila med slovenskimi
Orli, saj so tudi sami za vsakokratno prireditev postavljali lesene tribune, ki so jih kasneje podrli. Naloga je bila
zaupana arhitektu J. Plečniku, katerega ime nosi stadion, ki je danes prepuščen neusmiljenemu propadanju.
(M. Smolik: Orlovski Stadion za Bežigradom, 1. 9. 2008. http://nszaveza.github.io/articles/70-orlovski-stadion-zabezigradom/ [marec 2018].)
29
Kot piše T. Pavlin (po Balkovec 2009: 224), so že konec novembra 1920 jugoslovanski in češkoslovaški sokoli na
srečanju v Ljubljani ustanovili Zvezo češkoslovaškega in jugoslovanskega sokolstva, ki je še bolj povezala
sodelovanje med državama in se je ob sodelovanju na vsakoletnih zletih zavzemala tudi za reformo vojske in
šolstva, predvsem na področju telesne vzgoje.
30
Brošuro na 30 straneh je izdala Sokolska župa Maribor.
31
O tem več v poglavju o Češkoslovaško-jugoslovanski ligi.
32
Pozdrav bratom Čehoslovakom, Jutro, 19. 5. 1923.
33
Kregar 2007: 222.
27
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Zanimiv je prispevek Ljubljanskega zvona, literarnega mesečnika, v katerem je leta 1924 Dragotin Lončar
objavil članek o Slovakih, ki je izšel v dveh delih.34 V članku je bila predstavljena slovaška zgodovina,
avtor pa je nanizal tudi nekaj dejstev o slovaški narodni kulturi in političnem razvoju. Težišče članka je
bilo v opisu delovanja Slovaške matice in o njeni predvojni ter povojni usodi.
Leta 1925, ko so na Češkoslovaškem potekale parlamentarne volitve, so strani slovenskega tiska polnili
članki o nadaljevanju slovaškega boja za avtonomijo. Poročila so se v naslednjih letih še stopnjevala,
zlasti na straneh časopisa Slovenec. Ob prikazu češkoslovaških notranjepolitičnih sporov je še bolj do
izraza prišla primerjava med Češkoslovaško in Kraljevino SHS, ki so ju pestile podobne težave.35
V Jutru je bil septembra 1926 objavljan članek, ki je poročal o sklopu slavnosti, ki so potekale
v slovaškem mestu Martin in ki se jih je udeležil tudi češkoslovaški predsednik Masaryk.36 Ob tem je bil
naveden podatek, da so v Martinu svoja dela razstavljali slovaški umetniki, med katerimi je bil omenjen
tudi Slovenec Ivan Žabota.37 Žabota, ki je bil takrat na Slovaškem že prepoznaven slikar, je vedno
poudarjal svoj slovenski rod, imel pa se je za slovaškega umetnika in je bil celo ogorčen, če ga je kdo na
Slovaškem smatral za tujca.38 Njegov pogled na oba naroda je razviden v pogovoru z V. Smolejem iz leta

34

D. Lončar: O Slovakih in njih »Matici«. Ljubljanski zvon, 43, 1923, št. 9, str. 569–573 in št. 11, str. 636–641.
J. Šedivý (dopisnik iz Prage): Češkoslovaško vprašanje. Slovenec, 5. 2. in 23. 2. 1926.
36
Slavnosti v Turčanskem Sv. Martinu. Jutro, 10. 9. 1926.
37
Ivan Žabota se je rodil decembra 1877 na Podgradju pri Ljutomeru. V otroštvu je živel v pomanjkanju in le
zahvaljujoč dobrotnikom, ki so opazili njegov slikarski talent, se je lahko posvetil študiju slikarstva. V začetku
dvajsetega stoletje je študiral slikarstvo na Dunaju in v Pragi, kasneje pa je živel še v Budimpešti ter od leta 1917 na
Slovaškem. Tu se je sprva selil iz Devinske Nove vasi (danes del Bratislave), kamor se je poročil njegov brat, v
Liptovský Mikuláš in Dolný Kubín, leta 1921 pa se je ustalil v Bratislavi. Že med študijem na Dunaju se je seznanil
s številnimi znanimi Slovenci, s katerimi se je spoprijateljil in z njimi sodeloval. Med drugim je opremil Cankarjevo
drugo izdajo Erotike (700 izvodov prve izdaje je dal ljubljanski škof Jeglič zažgati), ki je izšla leta 1902, prav tako pa
je naslikal veliko število portretov pomembnih Slovencev (in Jugoslovanov). V dvajsetih letih je na Bledu portretiral
kralja Aleksandra I., njegov Cankarjev portret pa se ni ohranil. I. Žabota se je po prihodu na Slovaško aktivno vključil
v slovaško umetniško življenje in leta 1919 sodeloval pri ustanovitvi Društva slovaških umetnikov, kjer je bil kasneje
tudi predsednik slikarskega odseka. Kot pripadnik narodno orientiranih umetnikov je imel vidno mesto v slovaškem
kulturnem življenju. Na Slovaškem je med številnimi portreti naslikal tudi portret generala M. R. Štefánika
(grandiozno delo z muzo v ozadju so pred kratkim razstavili na bratislavskem gradu na razstavi ob stoti obletnici
nastanka Češkoslovaške republike), predsednika T. G. Masaryka in slavista F. Wollmana. V slovaško zavest se je
globlje zapisal zlasti s portretom največjega slovaškega pesnika Pavla Orszagha Hviezdoslava. S svojim delom je
zaslužil dovolj, da je živel prijetno samsko življenje, hkrati pa je veljal za nekakšnega mecena slovaške boheme.
Redno se je družil s slovaških pisateljem Tidom J. Gašparjem, slikarjem Jankom Alexyjem, kiparjem Fricom
Motoškom in pesnikom Jánom Smrekom, s katerim sta si bila še posebej blizu. V tridesetih letih je delno zaradi
razpustitve prejšnje družbe in opustitve veseljaškega življenja, delno pa zaradi prihoda nove generacije, s katero se
ni nikoli povezal, postajal čedalje bolj nesrečen in zlomljen. To se je odražalo tudi na njegovem zdravju, kar ga je
pripeljalo do žalostnega konca. V ateljeju so njegovo truplo našli šele po nekaj dneh, konec marca 1939. Pokopali
so ga na znanem Ondrejskem pokopališču v središču Bratislave, nad njegovim grobom pa se še danes boči
mogočen detvanski križ, ki ga je stesal slikarjev brat. Žabotova zapuščina je danes razstresena pri zasebnikih, več
del pa hranijo Narodna galerija v Ljubljani, Umetnostna galerija v Mariboru in Slovaška narodna galerija v Bratislavi.
(Prim. še Kregar 1998 in Smrek 1940).
38
V skladu z njegovim narodnim čutenjem so Žaboto tudi v slovaškem tisku označevali za slovaškega slikarja,
o čemer priča članek, ki ga je po njegovi smrti objavilo Društvo slovaških umetnikov (napisal ga je J. Alexy) in se
začenja z besedami: »Slovenský maliar [...]« (Slovák, 28. 9. 1941).
35
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1934, v katerem je Žabota Slovence označil za »narod, ki se zaveda samega sebe«, za »trden in
samozavesten narod«. Do Slovakov pa je bil bolj kritičen, saj da je slovaški narod »preveč dober,
neodporen, nima organizirane narodne sile. Povojna inteligenca pa gre preveč za tujimi vzori in ustvarja
se prepad med ljudstvom in izobraženstvom.«39
O političnem obisku številčne češkoslovaške parlamentarne delegacije v Jugoslaviji oktobra 1926 sta
poročala tako Jutro kot Slovenec.40 V obeh časnikih je bilo omenjeno, da se je delegacija na svoji poti iz
Beograda, preko Skopja in Splita, ustavila tudi v Ljubljani. Tu jo je sprejel Anton Korošec, takrat vodilni
slovenski politik in vodja Slovenske ljudske stranke, pričakala pa jih je tudi velika množica Ljubljančanov,
podpornikov različnih društev in radovednežev. V članku je novinar Jutra goste pozdravil kar v češčini,
posvečena pa jim je bila skoraj celotna številka. Tudi pri Slovencu so dobro polovico izdanega časopisa
posvetili češkoslovaškim gostom – namenjena jim je bila pozdravna pesem, objavljene so bile fotografije
češkoslovaških voditeljev (z zanimivo izjemno, manjkala je slika Hlinke, ki je uredništvo po lastnih
navedbah ni imelo), večkrat je bilo omenjeno geslo zvestoba za zvestobo, predstavljena pa je bila tudi
zgodovina ter kulturno in gospodarsko sodelovanje med državama. Pri gospodarskem sodelovanju je
pisec ugotavljal, da »trgovinski odnošaji med našim in češkoslovaškim gospodarstvom niso še tako
razviti, kakor bi bilo pričakovati z ozirom na dejstvo, da se obe države glede strukture gospodarstva
medsebojno spopolnjujeta.«41 Uvoz in izvoz sta se v letu 1925 celo zmanjševala, kar se je pripisovalo
predvsem pomanjkanju dobrih, stalnih in solidnih trgovskih zvez ter nižji kvaliteti glavnih jugoslovanskih
izvoznih produktov (žito, moka, suhe slive ...). Glavna ideja, ki je pronicala iz objav, pa je bila ideja
bratstva: »Mi Slovenci, zlasti pa naša bela Ljubljana, smo stari preizkušeni poborniki ideje
češko-jugoslovanskega bratstva.«42 Ob tem je bila v člankih omenjena predvsem razvitost češke
industrije in kulture, ki je temeljila v avstrijskem razvoju pred vojno, Slovaki pa so bili le redko omenjeni
– ne le v Jutru, ampak tudi v časopisu Slovenec.
Tudi po končanem obisku so naslovnice slovenskih časopisov polnili članki o obisku češkoslovaške
delegacije.43 Pri Jutru so obisk označili za zmagoslavje češkoslovaško-jugoslovanskega bratstva,
v Slovencu pa so našli prostor tudi za objavo vtisov gostov o Ljubljani in Slovencih. Predsednik poslanske
zbornice Malypetr je dejal: »Triumf, ki smo ga doživeli danes v slovenski prestolnici, je izliv vaše
slovanske duše, vašega bratstva in vašega prijateljstva do nas. Dali ste krono vtisom, ki smo jih prinesli iz
Belgrada, Skopja in Splita.« Predsednik senata Soukup pa je dodal: »Stiki na kulturnem, socialnem in
gospodarskem polju morajo postati tako krepki, kot je bila naša ljubav današnji dan.«44

Podobno je Žaboto ob robu češkoslovaške slikarske razstave v slovaških Trenčínskih Teplicah J. Alexy predstavil
z besedami: »Naturalizovaný Slovák, Ivan Žabota, narodený roku 1877 v Slovinsku, študoval v Prahe u profesora
Ženíška, keď potom celý svoj život strávil na Slovensku.« (Pravda, 11. 7. 1948)
39
V. Smolej: Razgovor s slovaškim slikarjem Slovencem Ivanom Žaboto. Slovenec, 20. 6. 1934, str. 4-5.
40
Jutro in Slovenec, 10. 10. 1926.
41
Slovenec, 10. 10. 1926, str. 2.
42
Slovenec, 10. 10. 1926, str. 4.
43
Jutro in Slovenec, 12. 10. 1926.
44
Slovenec, 12. 10. 1926, str. 2.
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Bolj podrobno so slovenski časniki sledili dogajanju na Češkoslovaškem spet na začetku leta 1927, ko se
je omenjal politični preobrat Hlinkove slovaške ljudske stranke, ki se je po jesenskih volitvah odločila
podpreti vlado. S tem dejanjem so se Slovaki po mnenju slovenskega tiska obrnili k skupni Češkoslovaški
državi, da bi jo utrdili v skupno dobro. V tem mandatu je slovaška HSLS pridobila dve ministrski mesti, pri
čemer je bil za ministra za javno zdravstvo in telesno vzgojo imenovan Jozef Tiso, osrednja osebnost
medvojne samostojne slovaške države. Obenem se je z vstopom slovaške ljudske stranke v vlado ukinilo
ministrstvo s polnimi pooblastili za Slovaško.45 Ob Hlinkovi stranki so se v tem mandatu v češkoslovaški
vladi prvič znašli tudi predstavniki nemške manjšine.
Do poletja so bila v slovenskem tisku objavljena še nekatera poročila, ki so poročala o sestavi nove
češkoslovaške vlade in o novem zakonu o štirih regijah z deželnim zborom (Češka, Moravska in Šlezija,
Slovaška ter Podkarpatska Rusija46), ki naj bi nadomestile izgubo slovaškega ministrstva. Predlagana
rešitev naj bi nevtralizirala slovaške avtonomistične težnje, vendar pa ob dejstvu, da predlagani novi
deželni zbori niso imeli zakonodajne pravice, ni požela navdušenja med slovaškimi avtonomisti.47 Pri
Slovencu so ob tem še naprej poudarjali slovaška prizadevanja, s člankom Šedivega pa so opozorili na
pomembno razliko med Slovenijo in Slovaško – Slovenija je bila v skupni državi kulturno razvitejša od
Srbije, medtem ko je nadrejen položaj kulturne razvitosti v Češkoslovaški republiki pripadal Čehom.48 Ob
tem pa niso bili pri slovenskem časopisu nič manj naklonjeni Slovakom.
Že čez tri mesece je omenjeni časnik objavil pogovor s A. Hlinko, v katerem je predsednik Slovaške
ljudske stranke izpostavil neizpolnjene vladne zaveze in pritrdil, da je boj za slovaško avtonomijo še
vedno živ.49 Isti novinar je čez dober mesec objavil še pogovor z J. Tisom, takratnim češkoslovaškim
ministrom, ki je spregovoril o zgodovinskih razlikah med husitskimi Čehi in katoliškimi Slovaki ter ostro
obsodil ločevanje cerkve in države. Prav tako je bilo objavljeno, da je Slovaška ljudska stranka želela
»[v] ožje stike [...] priti tudi z vašo [slovensko, op. a.] ljudsko stranko. Vsaj, da se medsebojno obveščamo
in informiramo. Trpljenju vaših Slovencev in Hrvatov v Italiji posvečamo in vedno bomo posvečali vso
našo pozornost in ljubezen.«50
Poleti 1927 je sledil obisk slovaškega katoliškega akademskega društva Moyzes v Ljubljani. Obisk je bil na
kratko povzet na straneh Slovenca, kjer je bilo navedeno, da so udeleženci obiskali tudi grob J. Ev. Kreka
ter grob slovenske moderne: »Silno jim je ugajala ljubka preprostost nagrobnega spomenika Ketteja,
Murna in Cankarja, izmed katerih jim je zlasti zadnji poznan in so ga že prevajali na slovaški jezik.«51
Goste sta med drugim pozdravila prof. Grivec, ki je poudaril zgodovinsko zvezo med Slovenci in Slovaki
že od časa sv. Cirila in Metoda, ter prof. Mazovec, ki je izpostavil sorodnost razmer obeh narodov in
potrebo po tesnejših stikih med narodoma.52

45

Ďurica 2013: 361.
Območje je poimenovano tudi Zakarpatje ali Karpatska Rutenija in se nahaja na zahodu današnje Ukrajine.
47
Nova upravna razdelitev na Češkoslovaškem. Slovenec, 11. 2. 1927. Glej tudi: Kregar 2007: 232.
48
Čehoslovacia docet. Slovenec, 12. 2. 1927.
49
Lojze Čampa: Hlinka o češkoslovaški vladi. Slovenec, 7. 5. 1927.
50
Minister dr. Tisa o slovaškem vprašanju. Slovenec, 28. 6. 1927.
51
Slovenec, 6. 7. 1927, str. 4.
52
Slovaško kat. akad. društvo »Moyses« v Ljubljani. Slovenec, 6. 7. 1927.
46
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V naslednjih mesecih se je zvrstilo še več gostov s Češkoslovaške, pri čemer so na obisk prihajali
večinoma Čehi (praški župan Baxa z mestnimi svetniki kot delegacija Češkoslovaško-jugoslovanske lige,
češkoslovaški železničarji ter vojaška delegacija), prišli pa so tudi akademiki iz Bratislave. Na drugi strani
je Slovenska glasbena matica konec aprila 1928 gostovala na Češkoslovaškem, pri čemer so obiskali tudi
Bratislavo, kjer so imeli koncert.53
Klerikalni časnik Slovenec je junija objavil obsežen celostranski potopis, v katerem je L. Čompe, ki je dva
meseca bival na Češkoslovaškem in po državi potoval v spremstvu domačinov, skušal prikazati
kompleksno politično situacijo v državi. Srečal se je celo z več ministri (Beneš, Hodža, Hlinka in nemška
ministra), ki jih je opisal kot dostopne in povečini, skladno z njihovim nazivom, za profesorske.
V spremstvu čeških novinarjev je obiskal Slovaško in Podkarpatsko Rusijo. Ob obisku različnih slovaških
mest je predstavil nekatere probleme, s katerimi so se srečevale različne politične skupine, kratek
odstavek pa je namenil še slovaškemu narodnemu vprašanju, o katerem se je pogovarjal s tajnikom
Hlinkove stranke:
»Odstopiti mora češki liberalizem, ki je metal križe iz šol in uklenil cerkev; oditi morajo češki
uradniki, ki so preplavili Slovaško; izvesti se mora Pittsburška pogodba in z njo popolna
avtonomija Slovaške; odpraviti razkristjanjevanje; odpraviti podpiranje češke industrije, v kolikor
gre na škodo slovaški. Slovaško vprašanje je versko, je narodno, ker so Slovaki narod zase, je
gospodarsko, ker gre za boj za obstanek.«54
V nadaljevanju je bil predstavljen tudi problem Podkarpatske Rusije, v kateri so živeli pripadniki različnih
narodnosti. Med njimi je bilo čez sto tisoč Židov, števčna pa je bila tudi madžarska manjšina oziroma
skupine pripadnikov drugih narodnosti, ki so v času madžarizacije začeli za pogovorni jezik uporabljati
zgolj madžarščino.55
Jeseni 1928 je na obisk v Zagreb in v Ljubljano prišel že omenjeni zdravstveni minister J. Tiso, ki se je na
poti na Dunaj ustavil tudi v Rogaški Slatini, kjer je kot minister preverjal urejenost zdravilišča. Ob obisku
je z urednikom Slovenca spregovori tudi o Korošcu, o katerem je bilo v slovaškem katoliškem tisku
mogoče zaznati začudenje nad njegovo izvolitvijo za premierja. Tiso je pojasnil zadevo in priznal, da so se
o Korošcu na Češkoslovaškem motili in da so o njem sklepali zgolj na podlagi informacij, ki so prišle
v tujino – te pa so bile zavajajoče.56
V vseh večjih slovenskih časnikih je bila leta 1928 omenjena deseta obletnica ustanovitve Češkoslovaške
republike. Slovenci so se pridružili praznovanju in obeležili češkoslovaško samostojnost s proslavama
v Mariboru in Ljubljani.57 Z deseto obletnico obstoja Češkoslovaške pa je obenem povezana afera, ki je
53

Kregar 2007: 236.
Slovenec, 1. 6. 1928, str. 3.
55
Sem in tja po Češkoslovaški. Slovenec, 1. 6. 1928.
V isti številki je bil omenjen postanek 30-članske češkoslovaške parlamentarne delegacije v Zagrebu in Mariboru.
V Zagrebu je delegacija položila cvetje na začasni grob slovaškega pesnika M. Kukučína, ob obisku v Mariboru pa je
mariborski poslanec Žebot poudaril velik pomen medsebojnih gospodarskih in kulturnih stikov.
56
Razgovor z ministrom dr. Tiso. Slovenec, 6. 10. 1928; Dr. Tiso v Zagrebu. Slovenec, 5. 10. 1928.
57
Kregar 2007: 238.
54
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močno zaznamovala češkoslovaški in predvsem slovaški politični prostor, odmevno pa so jo povzemali
tudi na straneh slovenskega tiska. Ob objavi članka V. Tuke, sicer vidnega člana Hlinkove slovaške ljudske
stranke,58 je postalo jasno, da se slovaška ideja o avtonomiji ni polegla z vstopom slovaške ljudske
stranke v vlado, temveč se je le še okrepila. V omenjenem članku, ki je izšel 1. januarja 1928
v strankinem časniku Slovák,59 se je Tuka oprl na domnevni tajni člen martinske deklaracije, ki naj bi
govoril o desetletnem roku za izpolnitev slovaških zahtev po avtonomiji v skupni državi. Glede na
neuresničen dogovor naj bi, po mnenju avtorja, Češkoslovaška ob svoji desetletnici formalno razpadla,
v kolikor se predstavniki slovaškega naroda ne bi odločili drugače.60 Omenjene navedbe so sprožile oster
notranjepolitičen odziv na Češkoslovaškem, problem pa je zajel celotno Hlinkovo stranko in privedel do
izključitve dveh strankinih poslancev iz parlamenta ter aretacijo Tuke – obtožen je bil narodne izdaje.
A. Hlinka je ob aretaciji vidnega člana svoje stranke zagrozil z izstopom iz vlade, slednja pa je zaradi
političnih pretresov že pred samim odhodom Hlinkove stranke razpadla, kar je pripeljalo do razpustitve
parlamenta. Tuka je bil v procesu obsojen na 15 let zapora, kar je pripeljalo do resne politične krize
v državi in vneslo vnovičen razkol med Čehi in Slovaki. Obenem se je razkol zgodil tudi v vrstah Hlinkove
slovaške ljudske stranke. Omenjeno dogajanje je bilo povod za ponoven volilni poraz obeh klerikalnih
strank na novih parlamentarnih volitvah leta 1929, stranki pa sta izgubili velik del podpore tudi že na
lokalnih volitvah.61
Tri mesece po volitvah je bil v Hrvaški straži objavljen intervju s Hlinko, ki so ga delno že dan pred izidom
povzeli tudi pri časopisu Slovenec. V njem je bila navedena želja slovaškega politika po katoliškem
povezovanju v Češkoslovaški republiki. V članku pa je bil povzet predvsem del, v katerem je Hlinka izrazil
obžalovanje, da po letu 1918 ni bil uresničen ozemeljski koridor med Jugoslavijo in Češkoslovaško
republiko, oziroma da državi nista dosegli skupne meje – v tem dejstvu je videl glavni problem
trdnejšega političnega sodelovanja med državama. Obenem je dodal, da so Slovenci in Hrvati od vseh
slovanskih narodov Slovakom najbližji, tako po veri in narodnih običajih, kot tudi po značaju, zato bi bilo
treba poglobiti kulturne in gospodarske odnose. Kot sredstvo pri uresničevanju navedenih ciljev je Hlinka
predlagal intenzivno dopisovanje, izmenjavo časopisov, brošur, knjig ter medsebojno spoznavanje z izleti
in obiski. Seveda pa bi morali izboljšati tudi trgovske stike, ki so bili takrat še v povojih. V Kraljevino SHS
bi Slovaki lahko izvažali slovaški ovčji sir brindzo, keramične izdelke ipd., na Slovaško pa bi se lahko
izvažalo blago, ki so ga Slovaki tedaj kupovali od Madžarov in Romunov.62
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Slovaška ljudska stranka je v tem obdobju zaradi notranjih transformacij imela več imen. Do leta 1925 se je
imenovala Slovaška ljudska stranka, po tem letu pa se je preimenovala v Hlinkovo slovaško ljudsko stranko.
59
Časopis je bil zaradi objave članka nekaj časa celo prepovedan, kasneje pa cenzuriran.
60
Ďurica 2013: 363-364.
61
Hlinkova slovaška ljudska stranka je na volitvah na Slovaškem sicer zmagala z 28,3 % glasov, vendar je prejela
skoraj 6 % manj glasov kot na prejšnjih volitvah. Od vseh prejetih glasov je na Slovaškem glede na vladno sestavo
v preteklem mandatu opozicija dosegla kar 67,5 % glasov. (Ďurica 2013: 367-368)
62
Hlinka o jugosl.-slovaških odnošajih. Slovenec, 19. 1. 1930. Prim. Kregar 2007: 243.
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2.1.2 Slovaška kulturna prisotnost med Slovenci
Slovaška kulturna prisotnost v slovenskem prostoru po prvi svetovni vojni je imela svoje korenine že
v 19. stoletju. Iz pregledne bibliografije, ki jo je sestavil Andrej Rozman in jo objavil v svoji doktorski
disertaciji,63 je razvidno, da so slovaški prevodi v slovenskem jeziku začeli izhajati predvsem od
osemdesetih let dalje, ko so Slovenci začeli podrobneje spremljati ostale književnosti slovanskih
narodov. Pri tem je treba dodati, da je bila slovaška književnost v tem obdobju povsem v senci češke
književnosti, saj so se Slovenci in Čehi srečevali in povezovali v večji meri. Kot je že bilo omenjeno, so se
redno srečevali v dunajskem parlamentu in na univerzah na Dunaju in v Pragi ter so posledično vedeli
več drug o drugem – s Slovaki, ki so bili v ogrskem delu monarhije, pa je bilo teh stikov občutno manj.64
V zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja se je ob nekaterih objavah o kulturnem dogajanju na Slovaškem, ki
so bile priobčene predvsem v Slovanskem svetu,65 od slovaških književnikov največkrat omenjal
S. Hurban – Vajanský, ob njem pa obrobno še P. O. Hviezdoslav in M. Kukučín. Kot je navedel Š. Barbarič
(1988: 244-245), so bili prevodi v tem času praviloma šibki in v vsakem pogledu skromni, obenem pa ti
prevodi med Slovenci niso doživeli večjega odziva. Kot izjemo lahko navedemo le prevode Vajanskega iz
leta 1900, ki jih je objavil P. Miklavec – Podravski66 (novela Pomladni mraz in štiri črtice iz cikla Slike, ki so
izšle v zbirki Venec slovanskih povestij).
S prihodom novega stoletja in v času pred prvo svetovno vojno je bilo prevodov iz slovaščine manj kot
v desetletju prej. V tem času so se sicer v revijalnem tisku redno pojavljale objave iz slovaškega
kulturnega in političnega življenja, umanjkali pa so prevodi, ki bi prinašali vpogled v sodobno slovaško
literarno produkcijo. Na prelomu stoletja je tako med zadnjimi izdanimi prevodi izšlo sedem slovaških
ljudskih pravljic, ki jih je poslovenil zgodovinar in duhovnik I. Vrhovnik in so bile objavljene v mladinski
ilustrirani reviji Zvonček.67 Kot podlistek časopisa Slovenec je leta 1901 izšel tudi še krajši prevod
P. Miklavca pod naslovom Solo. Pripovedka iz Slovaškega.68
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Rozman 1999: 119–151.
Intenzivnejši stiki Slovencev s Slovaki, ki imajo tudi zgodovinsko podlago, so se v obdobju monarhije vzpostavili
zgolj med prekmurskimi Slovenci, ki so takrat spadali pod Translajtanijo (ogrski del monarhije) in so se s Slovaki
povezovali predvsem na osnovi verskega prepričanja in študija v Bratislavi.
65
Slovanski svet (1888–1899), revija za politiko in gospodarska vprašanja, je izhajala v Ljubljani, Trstu in na Dunaju.
66
Peter Miklavec – Podravski (1859–1918) je bil prevajalski samouk, ki se je po navedbah J. Glazerja (Slovenska
biografija. ZRC SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi366703/ [oktober 2017].) za slovanske
jezike odločneje začel zanimati po srečanju z dvema slovaškima piskrovezoma. Veliko je objavljal v različnih
slovanskih revijah ter v slovenskem tisku poročal o Slovanih. Prevajal je poljsko, pa tudi rusko, češko, slovaško in
srbsko književnost. Ob slabši stilistiki in skromnejši kvaliteti prevodov (Glazar) je bil pomemben predvsem njegov
širok spekter ter količina poročil in prevodov. Od slovaških avtorjev je že v devetdesetih letih prevajal tudi slovaško
avtorico Ľ. Podjavorinsko, katere prevodi so izšli v Slovanski knjižici in v zbirki Venec slovanskih povestij pri Goriški
tiskarni (pesmi Protivja, Za negotovimi težnjami, Na brodu, Že spet).
67
Pod naslovom Slovanske pravljice so izhajale tudi češke pravljice, od slovaških pa so bile prevedene: Zakleta
sestra (Zvonček, II, 1901, št. 4, str. 73–81), Dvanajst mesecev (Zvonček, II, 1901, št. 6, str. 117–121.), Rožni popek
(Zvonček, II, 1901, št. 8, str. 160–163), Zlatolasa nevesta (Zvonček, II, 1901, št. 10, str. 210–213), Sirote in angel
(Zvonček, II, 1901, št. 11, str. 231–233), Bog daj srečo! (Zvonček, III, 1902, št. 3, str. 61–66) ter Ptič Ognjevič in
morska deklica (Zvonček, III, 1902, str. 186–193).
68
Slovenec, 2. 11.–6. 11. 1901.
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V naslednjem desetletju je bilo mogoče v slovenskem periodičnem tisku zaslediti nekaj novic
o slovaškem kulturnem in narodnem boju proti madžarski nadvladi, vendar pa je šlo v večini primerov
zgolj za kratke notice, ki niso prinašale veliko informacij, še manj pa sodb o položaju Slovakov.
Najpogosteje je o Slovakih pisal F. Štingl, po rodu Čeh, sicer pa do leta 1913 duhovnik v Kotljah, ki je
notice in članke objavljal v reviji Dom in svet.69 Nekaj člankov in novic sta priobčila še F. Ilešič ter Čeh
D. Stříbrný.70
V tem času so v slovenskih revijah Dom in svet ter Naši zapiski71 in v manjši meri še v Ljubljanskem
zvonu, Slovanu,72 Učiteljskem tovarišu ter drugih revijah izšli članki o slovaških društvih (Spolok
sv. Vojtěcha, Slovaška Muzeálna spoločnosť), o slovaških književnih novostih in nekatere ocene literarnih
del. Med slednjimi je prvenstveno mesto pripadlo Vajanskemu, ob njem pa so bila omenjena še dela
slovaških pisateljev Jesenskega, Timrave in Hollega. V omenjenem periodičnem tisku so slovenski bralci
lahko brali o izidu novih slovaških revij (leta 1911 in 1912 npr. o reviji Prúdy), prav tako pa so bile
zabeležene nekatere obletnice in nekrologi predstavnikov slovaške inteligence.
Med političnimi temami je bil izpostavljen madžarski odnos do Slovakov, ki so bili politično zatirani,
obenem pa so bila omenjena tudi slovaška prizadevanja, da bi se znotraj Avstro-Ogrske povezali s Čehi.73
O narodnostnem pritisku ogrskih oblasti in slovaškem boju je pripovedovala novela Slovaška omladina,
ki jo je napisal Vajanský in je bila objavljena v podlistku Slovenca.74 Podobno je o temi madžarizacije
govorila tudi črtica Iz življenja slovaškega učitelja, objavljena v časopisu Učiteljski tovariš.75 O položaju
učiteljstva pa je obenem že leta 1904 izšel članek v časopisu Slovenski gospodar,76 v katerem je bil
v članku Pismo iz Slovaškega objavljen potopis iz Požuna (kot se je iz madžarščine poslovenjeno takrat
imenovala Bratislava) v vas Orlov, ki leži na severovzhodu današnje Slovaške. V potopisu je avtor omenil
problematiko Rusinov in Slovakov, ki so bili podvrženi trdi madžarizaciji, čemur so po vaseh kljubovali
zgolj duhovniki. V težkih razmerah so Slovaki Slovencem, po navedbah pisca, zavidali predvsem
izobraženo mladino, saj so na Slovaškem delovale le redke ljudske šole, pa še te so bile madžarske.
Obenem so Slovencem zavidali tudi možnost svobodnega potovanja znotraj Avstrije, kajti v ogrskem delu
monarhije so bile v veljavi različne omejitve in prepovedi glede potovanj ipd. Ob tem velja izpostaviti, da
je bila tudi v tem obdobju v slovenskem periodičnem tisku nesorazmerno večje pozornosti deležna češka
literatura, med češkimi literati pa zlasti novoromantični pisatelj Julius Zeyer.
69

Dom in svet (1888–1944) je bil katoliški literarni mesečnik, ki je nastal kot zabavno-poučni list za katoliške bralce,
kasneje pa se je razvil v izrazito literarno revijo.
70
D. Stříbrný, lit. zgodovinar in jezikoslovec, se je v prvi svetovni vojni boril na soški fronti, kjer se je naučil tudi
slovenščine ter se seznanil s slovensko književnostjo. V letih vojne in kratko po njej je objavil dva članka v reviji
Dom in svet, na Češkem pa je izšlo nekaj literarnozgodovinskih člankov o slovenski književnosti. Še posebej dobro
je bila sprejeta njegova razprava o pesniku S. Gregorčiču, ki je leta 1922 posthumno izšla tudi v slovenskem
prevodu.
71
Revija, ki je mesečno izhajala v letih 1902–1922, je bila označena kot socialna, pozneje pa kot socialistična revija.
72
Slovan, mesečnik za književnost, umetnost in prosveto, je izhajal v letih 1903–1917.
73
Učiteljski tovariš, 4. 10. 1912.
74
Hurban Vajansky: Slovaška omladina. Slovenec, 30. 1. 1903–25. 2. 1903 (št. 24, 27–29, 31–35, 37, 40, 41, 43–45).
Novela je bila objavljena v 15 nadaljevanjih. Poslovenil jo je V. P.
75
Črtico, ki jo je napisal J. Čajak pod psevdonimom Aliquis, je prevedel P. Miklavec – Podravski. Izšla je v dveh
nadaljevanjih 18. 12. in 25. 12. 1908.
76
Gre za regionalni mariborski časnik. Potopis je bil objavljen v treh nadaljevanjih, 18. 8., 25. 8. ter 1. 9. 1904.
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V letih pred prvo svetovno vojno je bil iz slovaške književnosti v slovenščini objavljen krajši prevod
Kristine Roy z naslovom Ni bilo prostora. Prevod je izšel leta 1908 v glasilu Blagovestnik,77 kjer je štiri leta
pozneje izšla tudi verska mladinska pripoved iste avtorice Brez Boga na svetu.78 Ti dve deli sicer nimata
večje estetske vrednosti, je pa zanimiva njuna pojavnost, zlasti drugega omenjenega dela. Prevod Royine
pripovedi je namreč pred vojno izšel tudi knjižno, kar je bila ena redkih knjižnih izdaj v tem obdobju. Leta
1913 je prevod v Ljubljani izdal A. Chráska, isti prevod pa je po končani vojni izdal tudi R. Urban.79
Po prvi svetovni vojni si je prevajanje iz slovaške književnosti le počasi utiralo pot k slovenskim bralcem.
Med redkimi izdanimi knjigami je leta 1923 v slovenščini izšel Albrechtov prevod Letečih senc pisatelja
Vajanskega.80 Gre za novelo, ki jo je avtor objavil že v svojem zgodnejšem obdobju v osemdesetih letih.
Publicistični odziv na prevod Letečih senc je bil relativno skop, saj je o delu v tistem času krajšo kritiko
objavil zgolj I. Pregelj, v kateri je omenil, da je delo podajalo opis polpretekle slovaške zgodovine, hkrati
pa je pohvalil prevod. Ob tem se ni mogel vzdržati pikre pripombe na račun založbe, da so tiskarske
napake pri slovenskih izdajah postale že stalnica.81 Prevod je v rubriki Nove knjige kasneje, leta 1928,
v goriški Mladiki izpostavil še A. Vodnik.82 Tudi na tem mestu je bila kritika skopa in se je omejila zgolj na
nekaj citatov iz knjige, zaslediti pa ni bilo mogoče nobene podrobnejše informacije o samem pisatelju in
njegovem opusu. Čeprav so različne slovenske revije o znanem slovaškem pisatelju tudi že pred prvo
svetovno vojno objavile več člankov, pa Vajanský pri Slovencih ne takrat ne kasneje ni našel ustreznega
odmeva.
Od slovaških knjižnih izdaj, ki so v slovenščine izšle v dvajsetih letih dvajsetega stoletja, je izšla še knjižica
Mišo M. Kukučína. Leta 1929 je Budalov prevod v Trstu izdala Književna družina Luč. Prevajalec si je
pomagal s češkim prevodom, posebno težo pa ima spremna beseda, v kateri je bil podan geopolitični
oris položaja Slovakov v Češkoslovaški republiki, obenem pa je bilo dodanih tudi nekaj jezikovnih
primerjav. Andrej Budal je podal tudi prikaz slovaške literarne tradicije, ki jo je omejil od časa Bernoláka
do konca 19. stol, pri tem pa je kot prvi med Slovenci izpostavil nekatera pomembna slovaška literarna
imena, kot sta Sladkovič in Hviezdoslav, največ prostora pa je razumljivo namenil Kukučínu.83
Članki o slovaški kulturi in revijalni prevodi, ki so bili v povojnem času objavljeni v slovenskem
periodičnem tisku, so bili tako kot posamezni knjižni prevodi prej izjema kot pravilo. Pri tem sta
prvenstveno vlogo odigrali reviji Ljubljanski zvon ter Dom in svet. Pri Ljubljanskem zvonu je izšlo nekaj
kulturnozgodovinskih člankov, med katerimi je že konec leta 1918 Ivan Lah na kratko poročal o slovaški
kulturi,84 podobno pa je o njej v dveh člankih poročal tudi D. Lončar.85 Slednji je v prvem članku, ki je
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Blagovestnik, IV, 1908, str. 47–51. Besedilo je prevedla Manica P.
Blagovestnik, VII, 1912, str. 33–52.
79
Prevod iz leta 1919 nosi naslov Brez Boga na svetu ali Kako je Martinko izvedel, da je Bog. Izšel je v samozaložbi
v Gradcu. Prevod iste knjige je v Murski Soboti izšel še leta 1931 pod naslovom Brez Bôga na szvêti. Gre za prevod
v prekmurščino, ki ga je pripravil J. Flisar.
80
Izdala ga je Tiskovna zadruga, sodobna kritika pa ga je označila za svež in stilistično ustrezen prevod.
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Dom in svet, 36, 1923, št. 9-10, str. 299.
82
Mladika, 9, 1928, št. 7, str. 270.
83
Barbarič 1988: 246-247.
84
Iz slovaške kulture. Ljubljanski zvon, 38, 1918, št. 11-12, str. 808.
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izšel v dveh delih, podal nekatera zgodovinska dejstva, s katerimi je prikazal potek naselitve slovaškega
prostora od časov Velike Moravske, preko nastanka Ogrske, husitskega gibanja in turških vpadov, vse do
polpretekle zgodovine bernolakovskega obdobja. Izpostavil je tudi geografske in demografske podatke
o Slovaški, osrednja tema članka pa je bila Slovaška matica, ki se ji je posvetil tudi v drugem objavljenem
članku. Na tem mestu je bilo opisano ustanavljanje matice leta 1863 ter njena razmeroma hitra ukinitev
leta 1875,86 ko so ogrske oblasti prepovedale njeno delovanje. Matica je ponovno oživela po prvi
svetovni vojni, ob peti obletnici pa je izšla posebna monografija, ki jo je pripravil tajnik Slovaške matice
Š. Krčméry.
Z literarnovednega vidika sta v dvajsetih letih dvajsetega stoletja izšla dva pomembna članka o mladi
slovaški književnosti, ki ju je v literarni reviji Dom in svet objavil Viljem Ries.87 V prvem članku je bil
uvodoma opisan razvoj slovaškega slovstva od konca osemnajstega stoletja dalje, v nadaljevanju pa je bil
podrobneje predstavljen pesnik mlade slovaške generacije E. B. Lukáč.88 Avtor članka je predstavil
pesnikove začetke in opredelil njegovo liriko tako na vsebinski kot oblikovni ravni. Postopoma je bralcem
približal vse štiri do tedaj izdane pesniške zbirke (Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej in
O láske neláskavej), objavljenih pa je bilo tudi nekaj prevedenih odlomkov pesmi. V drugem članku,89 ki
je izšel po slabem letu dni, pa se je V. Ries posvetil predvsem pesniku J. Smreku in njegovima prvima
pesniškima zbirkama (Odsúdený k večitej žízni in Cválajúce dni). Nekaj pozornosti je bilo namenjene še
nekaterim drugim pesnikom mlajše generacije, ki pa po piščevem mnenju še niso dosegali kvalitete
izpostavljenih dveh pesnikov.
Na straneh revije Dom in svet je leta 1929 izšel tudi članek češkega literarnega kritika Jana Blahoslava
Čapka z naslovom Češkoslovaška književnost v prvem desetletju svobode.90 Članek, ki ga je iz rokopisa
prevedel Šedivý, je bil objavljen v treh nadaljevanjih in je prinesel podroben opis sodobnih literarnih
razmer na Češkoslovaškem. V večji meri so bili v članku predstavljeni češki avtorji, avtor pa je bil
pozoren, da ob tem ni izpustil slovaških avtorjev. Ti pa mu, kot je bilo razvidno iz članka, niso bili blizu.
Ob mnogih čeških avtorjih sta bila tako v prvem delu članka omenjena Slovaka P. Országh Hviezdoslav in
M. M. Braxatoris, na kratko so bili predstavljeni slovaški realisti (M. Kukučín, J. Gregor – Tajovský,
B. Slánčiková – Timrava) ter v nadaljevanju naštete tudi slovaške pisateljice E. Maróthy – Šoltésová,
T. Vansová in Ľ. Podjavorinská. Prav tako se je med pripadniki dekadence pojavilo ime slovaškega
pesnika I. Kraska ter obrobno še J. Jesenskega, za impresionista pa je avtor opredelil R. Svobodo.
V drugem delu članka je Čapek podal tezo, da se mlajša slovaška literarna generacija skorajda ni razvila,
saj so Madžari pred vojno izvajali močno madžarizacijo. Kot izjemo je pri mlajši generaciji navedel
M. Razusa in V. Roya, ki pa po mnenju avtorja nista dosegala tolikšne vpetosti v sodobne literarne
tokove kot češki predstavniki. Tretji in obenem zadnji del članka je prinesel vpogled v slovaško
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O Slovakih in njih »Matici«. Ljubljanski zvon, 43, 1923, št. 9, str. 569–73 in št. 11, str. 636–41. Iz slovaške kulture.
Ljubljanski zvon, 44, 1924, št. 3, str. 192.
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Častna člana Slovaške matice sta že leta 1864 postala tudi slovenski filolog F. Miklošič in publicist J. Bleiweis.
87
Prevajalec članka ni naveden, glede na druge članke v tej reviji pa lahko sklepamo, da je oba članka v slovenščino
prevedel J. Šedivý.
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Mlado slovaško slovstvo. Dom in svet, 41, 1928, št. 8, str. 251–253.
89
Mlado slovaško slovstvo. Dom in svet, 42, 1929, št. 7, str. 211–213.
90
Dom in svet, 42, 1929, št. 4, str. 118–123; št. 5, str. 147–152; št. 6, str. 177–183.
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književnost po prvi svetovni vojni, ko je sodobna produkcija postala perspektivnejša in obsežnejša kot pri
prejšnjih generacijah. Med glavne predstavnike tega obdobja je avtor članka uvrstil Lukáča in Smreka,
izpostavil pa je še J. Poničana, L. Novomeskega, J. Hrušovskega, Tida J. Gašparja, J. Cígerja Hronskega in
L. Nádaši Jégéja. Z izjemo prvih dveh omenjenih avtorjev pa o ostalih slovaških avtorjih iz članka ni bilo
mogoče izvedeti skoraj ničesar in tudi na splošno je celoten razmeroma dolg članek zgolj skromno
obravnaval slovaško književnost oziroma jo je površno vrednotil.
Od prevodov iz slovaške književnosti je bilo v dvajsetih letih objavljenih tudi nekaj pesmi slovaškega
pesnika Jána Kollárja. Del njegovega cikla sonetov Slávy dcera je prevedel I. Lah, prevodi pa so bili izdani
skupaj z drugimi češkimi prevodi v Češki antologiji.91 Kollár je kot zaveden Slovan namreč zagovarjal
zbliževanje slovaškega jezika s češčino in je tako tudi sam pri pisanju uporabljal biblično češčino, obliko
češčine, ki je bila takrat razširjena med slovaškimi evangeličani.
Na straneh slovenskih revij je izšlo še nekaj krajših prevodov slovaških besedil, pravljic, pripovedk in
pesmi, ki pa so imeli večinoma vzgojni in zabavni namen (npr. Čudotvorni vrč,92 Rožni popek93). K takim
prevodom je mogoče prišteti tudi opis Slovaške, ki je bil preveden iz češke čitanke, ter slovaške
pregovore, ki so bili objavljeni v mesečniku za ljudsko prosveto Gruda.94 K tem pa naj dodam še prevod
slovaške narodne pesmi Ko so komarja ženili,95 ki ga je poslovenil Radivoj Peterlin – Petruška in je bil
objavljen v Domu in svetu. Prevajalec se je sicer že v času pred prvo svetovno vojno zanimal za slovanske
pesmi, o čemer pričajo izdani prevodi, ki so izšli pod naslovom Slavjanska lira, kasnejši prevod slovaške
narodne pesmi pa lahko označimo za hudomušen in zanimiv.
Ob predstavljeni knjižni in revijalni slovaški kulturni produkciji v dvajsetih letih dvajsetega stoletja med
Slovenci je bila v slovenskem kulturnem prostoru organizirana tudi odmevnejša razstava
češkoslovaškega stavbarstva. Razstava je potekala v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani konec februarja in
na začetku marca 1928, na njej pa se je predstavilo kar 50 čeških in slovaških arhitektov. Med njimi so
bili Slovaki zastopani v občutni manjšini. Med razstavljenimi risbami je bila sodeč po ohranjenem
razstavnem katalogu predstavljena tudi spominska grobnica generala Milana Rastislava Štefánika na
vrhu Bradlo na Slovaškem, ki ga je zasnoval arhitekt Dušan Jurkovič in so jo v tistem času ravno
dokončevali. Takoj po izgradnji je postala simbol slovaškega narodnega ponosa.
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2.1.3 Slovenska politična stvarnost
Ob že predstavljenem povojnem obdobju in glavnih problemih, s katerimi se je srečeval slovaški narod,
so se po prvi svetovni vojni tudi Slovenci znašli v podobno razburkanem in negotovem položaju.
S prestolonaslednikom Francem Ferdinandom, ki je bil Madžarom nenaklonjen, so Slovenci v času pred
prvo svetovno vojno upali v preoblikovanje monarhije, v nekakšno obliko trializma, kjer bi bili južni
Slovani združeni znotraj monarhije, slovanski del pa bi obsegal Hrvaško s Slavonijo, Bosno in
Hercegovino, srbske pokrajine Ogrske ter hrvaške in slovenske dežele Cislajtanije (Dalmacijo, Primorsko,
Kranjsko ter s Slovenci poseljene dele Štajerske in Koroške). Jugoslovanstvo je bila v teh letih ena
osrednjih političnih tem pri Slovencih, vendar brez podrobne predstave, s kom in kako se povezovati.
Slovencem najbližji Hrvati so namreč takrat izkazovali le bežno zanimanje za povezovanje s Slovenci –
bolj so težili k priznanju srbskega naroda znotraj Avstro-Ogrske, za Slovence pa so celo dvomili, da se
bodo ohranili kot narod.
Nujnost slovenskega povezovanja s Hrvati in Srbi, ki so jo zagovarjali vsi trije takratni slovenski politični
tabori, je temeljila v občutku ogroženosti in majhnosti. Slovenci so si predvsem iz strahu, da bi jih Hrvati
in Srbi pri povezovanju izpustili, prizadevali za pospešitev združevanja s sosednjo Hrvaško, kar je
botrovalo razmahu novoilirskega gibanje, ki je zagovarjalo popolno združitev s Hrvati, vodil in usmerjal
pa ga je slovenski slavist Fran Ilešič.96
Problem v združevanju in zbliževanju s Hrvati in Srbi tik pred vojno pa ni temeljil le v dejstvu, da velika
večina slovenskega prebivalstva ni vedela prav veliko o obeh narodih, saj so informacije prihajale
sporadično in so bile skope, temveč je takratno razliko med narodi zgovorno orisal pisatelj I. Cankar.
V svojem znamenitem ljubljanskem predavanju iz leta 1913 je poudaril: »Po krvi smo si bratje, po jeziku
vsaj bratranci – po kulturi, ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji,
nego je tuj naš gorenjski kmet tirolskemu ali pa goriški viničar furlanskemu.«97
Z začetkom prve svetovne vojne, sploh pa s smrtjo cesarja Franca Jožefa jeseni 1916, so se razmere
v monarhiji spremenile. Novi avstrijski cesar Karel je spomladi leta 1917 spet sklical državni zbor, ki se ni
sestal že vse od začetka vojne. Slovenski in hrvaški poslanci so tedaj stopili v stik s češkimi in se z njimi
dogovorili za medsebojno podporo. Ob ponovnem sklicu se je 33 takratnih slovenskih, hrvaških in
srbskih poslancev povezalo v Jugoslovanski klub, ki ga je vodil Anton Korošec, kar je predstavljalo
zametek tesnejšega političnega sodelovanja med omenjenimi tremi narodi. Korošec je kot predsednik
Jugoslovanskega kluba na seji 30. maja 1917 prebral majniško deklaracijo, v kateri je bila izražena
zahteva po združitvi Slovencev, Hrvatov in Srbov v demokratično in samostojno državno telo pod
habsburškim žezlom.98 S tem dokumentom je bila začrtana pot nadaljnjega združevanja, ki je naslednje
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leto pripeljala do oblikovanja Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro s sedežem v Ljubljani99 ter
kmalu za tem tudi Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu. Obema je predsedoval Anton
Korošec, ki je konec leta 1917 prevzel tudi vodenje Vseslovenske ljudske stranke,100 ki je postala
najvplivnejša slovenska politična stranka vse do druge svetovne vojne.
Še pred uradnim razpadom Avstro-Ogrske je Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu
29. oktobra 1918, en dan po razglasitvi samostojne Češkoslovaške republike, razglasil skupno Državo
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Novonastala država, ki je bila zasnovana kot konfederativna republika, kljub
velikim naporom ob koncu prve svetovne vojne ni bila mednarodno priznana. Ob umanjkanju
naklonjenosti mednarodne skupnosti je bilo obenem zaznati nasprotovanje novi državi tudi med
bosanskimi in hrvaškimi Srbi znotraj države, saj so bili ti bolj naklonjeni združitvi s Kraljevino Srbijo.
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov se je 1. decembra 1918 tudi uradno združila s Kraljevino Srbijo.
Novonastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS) po željah Slovencev in Hrvatov ni
težila k federalizmu in republiki, ampak je bila zasnovana na ideji o veliki kraljevini z rodbino
Karadžordževidev na čelu. Zaradi političnih napetosti in v upanju v postopno sooblikovanje države sta ob
liberalcih kraljevo dinastijo priznali tudi ostali dve glavni slovenski politični stranki. Slovenski politični
voditelji pa so se ob nastanku Kraljevine SHS znašli v povsem novih političnih razmerah, ki so se močno
razlikovale od razmer v Avstro-Ogrski monarhiji. Srbske stranke in njihovo mentaliteto so slabo poznali,
politično kulturo novega okolja pa so neredko napačno presojali.101
Z razpadom Avstro-Ogrske, v kateri niso bile natančno določene notranje meje, so bile po končani vojni
tudi na slovenskem ozemlju najbolj pereč problem nedorečene zunanje meje Kraljevine SHS. Če je v tem
obdobju morala Češkoslovaška zavarovati in razjasniti predvsem južno slovaško mejo z Madžarsko, pa je
na slovenskem ozemlju bila nerazrešena tako zahodna zunanja meja z Italijo kot tudi severna meja
z Avstrijo. Italijani so takoj po koncu vojne zasedli območja, ki so jim bila obljubljena z londonskim
sporazumom, končna meja pa je bila določena z rapalsko pogodbo. Z njo je Italija v zameno za skoraj
tretjino slovenskega etičnega ozemlja in nekaterih delov današnje Hrvaške (Istra, del Dalmacije)
novembra 1920 priznala obstoj Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Na severni meji z Avstrijo je prišlo do odločnejših bojev za zaščito slovenske meje. Z vojaško akcijo je
Rudolf Maister v imenu Narodnega sveta prevzel vojaško oblast v Mariboru in s tem potisnil štajersko
mejo do reke Mure. Podobna akcija se je pripravljala na Koroškem, toda zaradi razhajanj pri obsegu
zasedenega območja je Narodni svet zavrnil takratni predlog deželne vlade v Celovcu, da bi
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demarkacijska črta potekala po reki Dravi. Za končno rešitev je kasneje obveljal predlog mirovne
konference v Parizu, ki se je odločila za razdelitev spornega ozemlja Koroške na dve coni ter podprla
izvedbo plebiscita. 10. oktobra 1920 se je v coni A slabih 60 % prebivalstva odločilo za priključitev
ozemlja k Avstriji, med njimi pa je bilo tudi okrog 12.000 Slovencev.102 Meje so bile s tem določene.
Kljub priključitvi spodnje Štajerske in Prekmurja h Kraljevini SHS je bilo med Slovenci čutiti vsesplošno
žalost. Slovensko prebivalstvo je bilo glede na nove meje leta 1920 razdeljeno med 4 države.
V jugoslovanski Sloveniji je na narodno strnjenem ozemlju živel le slab milijon Slovencev, več kot
400.000 pa jih je prebivalo v sosednjih državah. Od tega kar 300.000 v Italiji, okrog 80.000 v Avstriji in
dobrih 7.000 na Madžarskem.103
Po dokončnem priznanju Kraljevine SHS so se Slovenci znašli v še večji mešanici kulturnih, verskih,
gospodarskih, socialnih, nacionalnih in političnih razlik kot v razpadli Avstro-Ogrski. V omenjenih
razmerah je bilo sobivanje oteženo, predstave o nadaljnjem političnem ustroju države pa so se med
narodi in posameznimi političnimi strankami močno razlikovale. Kraljevina SHS je bila ob tem ena najbolj
zaostalih in revnih držav v Evropi, velike socialne, gospodarske in kulturnozgodovinske razlike med
posameznimi deli države pa so že v prvih mesecih po slovesnem zedinjenju povzročale etnične in
mednacionalne napetosti, ki so ob srbskem pritisku k centralizmu prerasle v množična protestna gibanja
in krvave spopade. Stanje lepo povzame tožba ljubljanskega škofa Jegliča, ki je ob prvi obletnici
kraljevine obupoval nad prometno neurejenostjo, korupcijo, draginjo in pretečo lakoto.104
Z razpadom Avstro-Ogrske in nastankom Kraljevine SHS so se gospodarske razmere na slovenskem
ozemlju močno spremenile. Z rapalsko mejo so Slovenci izgubili povezavo z morjem, na drugi strani meje
pa je ostalo tudi mesto Idrija, ki je bila v tistem času ob Trstu edino moderno gospodarsko središče. Toda
situacija je bila daleč od katastrofalne. V prejšnji državi so slovenska območja spadala v industrijsko
slabo razvito, prevladujoče kmetijsko obrobje – sedaj pa so Slovenci tako rekoč čez noč postali
tehnološko in industrijsko najrazvitejši del države.
Nov trg in gospodarsko-prometna usmeritev na vzhod je prinesla rast industrije. V času med obema
svetovnima vojnama se je število tovarn skoraj podvojilo in na začetku štiridesetih let je slovenska
industrija proizvedla 28 % celotne vrednosti jugoslovanske proizvodnje. Pri tem se je povečalo tudi
prebivalstvo, ki je leta 1920 predstavljalo le 6,5 %, leta 1931 pa že 10 % jugoslovanskega prebivalstva,
kar je 1.144.000 prebivalcev. Dobro se je v danih razmerah razvijala tudi drobna obrt, slabše pa je šlo
kmetijstvu, saj se je zaradi nizkih cen kmetijskih proizvodov iz drugih območij kraljevine, situacija med
slovenskimi kmeti zaostrovala.
Na težave so naleteli politiki tudi pri začrtani nacionalizaciji. Že konec leta 1918 je Narodna vlada
v Ljubljani uvedla nadzor nad tujimi podjetji in sprejela predpise o poslovanju tujih družb in podjetij.
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Toda brez večjega uspeha, saj so tujci izigravali sprejete zakone. Trboveljska premogokopna družba, ki je
proizvajala veliko količino premoga, je ostala v francoskih rokah, Kranjska industrijska družba pa do leta
1929 v italijanskih. Tudi tekstilna industrija, ki je doživela največji razmah, je bila do leta 1935 večinoma
v tujih rokah. Do konec tridesetih let je tako približno tretjina kapitala ostala tujega, nejugoslovanskega
izvora. Pri tem je prevladoval avstrijski in češki kapital, ki je z močnim bančnim sektorjem delno
obvladoval tudi dve najpomembnejši slovenski banki – Ljubljansko kreditno banko in Kreditni zavod za
trgovino in industrijo.105
Ob postopni gospodarski rasti sta največji problem v kraljevini predstavljala politična nestabilnost in
narodnostna politika. Ob soočenju dveh predstav o ureditvi kraljevine, avtonomistični in centralistični, je
z vidovdansko ustavo leta 1921 dokončno zmagala slednja, ki je izpričevala, da so Slovenci, Hrvati in Srbi
le tri plemena enega samega jugoslovanskega naroda. Uradni jezik kraljevine je postal
srbsko-hrvatsko-slovenski, večina državljanov pa srbsko-hrvatsko-slovenske narodnosti.106 Slovenci so se
(skupaj s Hrvati) tako znašli v podobnem položaju, kot so ga doživljali Slovaki v Češkoslovaški republiki –
ob tem pa so bili močno razdeljeni tudi slovenski intelektualci.
Kot je razvidno iz spremljanja sodobnega slovaškega dnevnega tiska,107 so Slovaki v letih po prvi svetovni
vojni bolj skopo poročali o Slovencih, večkrat pa je bil njihov prikaz zgolj fragmentaren in poročevalski.
V tej maniri lahko v prvih mesecih po vojni zasledimo nekatere članke oz. notice o slovenskih in hrvaških
željah po republikanski ureditvi nove države, obvestila o jugoslovanski vladi, novem jugoslovanskem
poslaniku v Pragi ipd. Zanimivo je dejstvo, predvsem v luči kasnejših dogodkov, da Slovaki ob omembi
jugoslovansko-italijanskega mejnega konflikta nastale situacije niso vrednotili, ampak so zgolj povzemali
nekatera dejstva, kar dokazuje, da so bili Slovaki v tem času politično povezani z Italijani. Prijateljstvo
med narodoma pa gre pripisati tesnemu italijanskemu sodelovanju pri formiranju češkoslovaških
vojaških enot še v času vojne.
Več informacij so slovaški tiskani mediji objavili o dogajanju na tedanji severni slovenski meji in
o generalu Rudolfu Maistru. Med časniki z največ objavami je prednjačil predvsem Slovenský denník,
osrednji časopis slovaške agrarne stranke, kar daje slutiti, da so imeli v Ljubljani svojega dopisnika, ki jih
je redno obveščal o dogajanju. Omenjeni časopis je prinesel naprimer vest o obmejnih jugoslovanskih
sporih z Avstrijo in novico s konca februarja 1919 o avstrijski blokadi češkoslovaškega oglja, ki je bilo
namenjeno v Maribor.108 Prav tako je bil na straneh časopisa objavljen Hribarjev poziv Jugoslovanom, naj
pomagajo Češkoslovaški republiki v boju z Madžari109 in novica o sprejetju predloga za ustanovitev
slovenske univerze v Ljubljani.110
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Kmalu se je novinar slovaškega časopisa Slovenský denník postavil na stran Slovencev tudi na račun
Italijanov, ko je leta 1919 bilo objavljenih nekaj poročil o dogajanju v Trstu in o požigu slovenskega
Narodnega doma.111 O napeti situaciji v Trstu je prav tako poročal regionalni časopis Slovenský východ,
ki je še septembra 1920 omenjal streljanje v mestu ter objavil novice o polnih zaporih in vojaških
stražah. Streljajo se je celo med pridigo v cerkvi sv. Antona.112
Istega leta je vse pomembnejše slovaško dnevno časopisje poročalo o ustanovitvi male antante, kar
nakazuje na pomembnost tega vojaško-obrambnega sodelovanja med Češkoslovaško in Kraljevino SHS.
Vojaška zveza, ki je posredno in zgolj bežno vplivala na slovensko-slovaške odnose, je bila omenjena že
v prejšnjem poglavju, zato pa so pri razvijanju slovensko-slovaških odnosov bila pomembnejša kasnejša
poročila o orlovski zvezi in njihovih taborih oz. zletih. Tak zlet je poleti 1920 potekal v Mariboru, kar je še
posebej izpostavil (in bil dogajanju razumljivo izrazito naklonjen) slovaški katoliški list Slovák. Tudi
v slovenskem tisku je bila v časopisu Slovenski gospodar objavljena vest, da se bo orlovskega tabora
v Mariboru udeležila pestra mednarodna zasedba, pri čemer naj bi še posebej izstopala udeležba
Češkoslovaške, od koder naj bi prišlo več sto udeležencev. Med udeleženci pa sta bila tudi češki katoliški
politik Šrámek in »slovaški mučenik Hlinka.«113
Več političnih novic so prinesle slovaške Robotnicke noviny, časopis socialdemokratske stranke, ki je
edini poročal o aprilski železničarski stavki v Ljubljani.114 Stavka je pomenila vrhunec socialnih nemirov
v Kraljevini, ki so se stopnjevali z rudarskimi in delavskimi stavkami, vrelišče pa dosegli prav
z vsejugoslovansko železničarsko (in splošno) stavko. Zborovanje v Ljubljani je bilo krvavo potlačeno,
spopadi na Zaloški cesti so terjali 13 smrtnih žrtev, še 24 protestnikov pa je bilo težje ranjenih.
Do konca leta 1920 so slovaški bralci lahko prebirali tudi novice o koroškem plebiscitu, o čemer sta
poročala zlasti Slovenský denník in Slovák, vendar pa zgolj obrobno in telegrafsko. Vrstila so se poročila
o protestih po koroškem plebiscitu, novembra pa tudi že novice o rapalski pogodbi, s čimer je bila
določena meja med Italijo in Kraljevino SHS. V poročilih je bilo pri obeh časopisih mogoče zaznati njuno
politično usmeritev, saj je Slovenský denník večinoma striktno uporabljal oznako jugoslovanski, tudi ko
se je poročanje nanašalo samo Slovence ali pa slovensko ozemlje. Hkrati so novinarji časopisa nastopili
izrazito proti avtonomistom, zlasti Korošcu in Hrvatu Radidu, ki so jih obravnavali podobno negativno kot
domačo Slovaško ljudsko stranko in njene pripadnike.
Časopis Slovenský denník je glede na svoje politično prepričanje poudarjal češkoslovaško-jugoslovansko
prijateljstvo in v naslednjih letih propagiral delovanje Jugoslovansko-češkoslovaške lige, ki se je leta 1921
izoblikovala iz Jugoslovanske komisije v Pragi, ustanovljene leta 1919.115 Sredi leta 1922 je bil
v omenjenem časopisu objavljen tudi intervju116 z jugoslovanskim poslanikom v Pragi Slovencem
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Bogumilom Vošnjakom, ki je opravljal poslanski mandat v letih 1921–1924.117 Vošnjak je v intervjuju
med drugim poudaril nujnost sodelovanja med Kraljevino SHS in Češkoslovaško republiko, tako na
gospodarskem kot političnem področju, saj je bilo sodelovanje, kljub naklonjenosti, v tistem času skrajno
omejeno.
Avgusta 1922 je v moravskem Brnu potekal katoliški orlovski zlet, o katerem je poročal tudi slovenski
tisk, kar nekaj prostora pa mu je na svojih straneh namenil slovaški časnik Slovák.118 Po navedbah je v
Brno prišlo 1.200 Jugoslovanov na čelu z ljubljanskim škofom Jegličem, med gosti pa so povsem
razumljivo prednjačili Slovenci in Hrvati. Pisec članka je ob tem poročal tudi o obisku orlovske delegacije
v mestu Ružomberok, kjer jih je sprejel prav A. Hlinka. Na srečanju so si izmenjali spodbudne besede,
jugoslovanska delegacija pa je izpostavila pomembnost Kristusove bojne fronte, s katero kristjani
poudarjajo skupen boj za vero in za narod.
Ob obisku Češkoslovaške je Jugoslovanska orlovska zveza tega leta pripravila novo izdajo orlovske
pesmarice (Ljubljana, 1922),119 v kateri lahko med devetnajstimi pesmimi najdemo tudi češko in slovaško
himno, ki sta danes državni, takrat pa sta bili narodni himni, ter moravsko narodno pesem. Slovaška
himna se v objavljenem prevodu120 glasi:
Nad Tatro se bliska, grom bobni in bije.
Bratje, hej, ostanimo!
Glej grom pojde mimo
a Slovak ožije.
Ta Slovaška naša je doslej nam spala.
Gromi pobobnijo,
jo iz sna budijo
pa iz sna bo vstala.
Prevajalec ob pesmi ni bil naveden, toda glede na drugo izdajo iste pesmarice, ki je izšla že leta 1872,
lahko sklepamo, da je bil prevajalec Andrej Pirnat.
Na drugi strani političnega spektra je slovaški časopis Slovenský denník na začetku leta 1923 objavil
kratek nekrolog121 Ivanu Tavčarju, ki je skupaj z Ivanom Hribarjem predstavljal jedro radikalne skupine
slovenskega liberalnega tabora. Slovaški časopis je Tavčarja označil za sijajnega slovenskega pisatelja in
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politika ter za odličnega govornika. S svojim uredniškim delom pri Slovenskem narodu pa se je uspešno
udejstvoval tudi v žurnalistiki.122
Kasneje istega leta se je slovaško dnevno časopisje osredotočilo na predčasne parlamentarne volitvah
v Kraljevini SHS, saj je bil konec leta 1922 parlament razpuščen. Časopis Slovenský denník je, čeprav je
skušal biti objektiven, tradicionalno poročal s pozicije, ki je bila bolj naklonjena unitarizmu,123 dnevnik
Slovák pa se je postavil na stran avtonomistov.124 V novih volitvah so pri slednjem videli opazen naboj, ki
bi lahko spodbudil tudi Slovake pri njihovem prizadevanju po večji avtonomiji.
V naslednjih letih je slovaški tisk dogajanju v Sloveniji posvečal manj pozornosti. Občasno so bila
objavljena poročila o volitvah in nekaterih delavskih stavkah, še najbolj pa so odmevale ponovne
parlamentarne volitve leta 1925 in politična zmeda, ki je volitvam sledila.125 Volitve tega leta so
v Kraljevini SHS prinesle mnoge negativne podobe, ki so se zaradi političnih očitkov ustvarile med
jugoslovanskimi narodi ter še naslednja desetletja zaznamovale predstave drugega o drugem. Slovenijo
in zahodno Hrvaško so srbski mediji označili za separatiste, sebičneže in avstrijakarje, Srbom pa so
slovenski in predvsem hrvaški mediji očitali oblastnost, militantnost, zapravljivost in pokvarjenost.126
Ob političnem dogajanju je v prvi polovici dvajsetih let na drugi strani mogoče najti tudi članke
v slovaških literarnih revijah, ki so se navezovali na slovensko kulturo, kar je podrobneje opisano
v naslednjem poglavju. Na kulturnem področju je na Slovaškem pri tem prednjačila revija Slovenské
pohľady, kjer je bilo mogoče večkrat naleteti na poročanje Ivana Zorca, ki je s kratkimi poročili osveščal
slovaško javnost o književni produkciji v Sloveniji. Leta 1925 je slovaški literarni kritik in publicist Ján Igor
Hamaliar v precep vzel knjigo Slovenci, ki jo je napisal Fran Erjavec, izšla pa je leta 1924 v češkem
prevodu Bohuša Vybírala.127 Hamaliar je v recenziji razumevajoče in pretanjeno pisal o slovenski situaciji,
v njej pa je primerjal Slovence s Slovaki. S programom Zedinjene Slovenije je Slovence postavil celo za
zgled, zaradi česar bi se po mnenju pisca Slovaki morali bolj zanimati za Slovence. Dodal je še, da je
v tem času bilo med Slovaki nasploh premalo informacij o slovenski literaturi, umanjkali pa so tudi
prevodi v slovaščino. Avtor je navedel, da slovenskega pisatelja Cankarja sploh še ni videl
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prevedenega,128 za boljše sodelovanje med narodoma pa je predlagal navezavo ožjih stikov med
maticama v Martinu in Ljubljani.129
O Slovencih je bil objavljen članek tudi v slovaški literarni reviji Prúdy, ki je bila orientirana bolj
centralistično, torej češkoslovaško. Leta 1926 je v njej praški univerzitetni profesor Karel Kadlec objavil
svoje predavanje, s katerim je 24. aprila 1926 nastopil na slovaški sekciji Češkoslovaško-jugoslovanske
lige v Bratislavi. Kadlec, ki ni bil zagovornik popolnega narodnega unitarizma, ampak se je zavzemal za
srednjo pot med centralizmom in avtonomijo, je v članku približal zgodovinski razvoj Slovencev, Hrvatov
in Srbov od srednjega veka dalje, nato pa pri Slovencih izpostavil problem deželne razdrobljenosti in
vpliva germanizacije ter pomen domače slovenske inteligence v preteklosti. Obenem je prav tako omenil
medsebojne spore med narodi v Kraljevini SHS, ki so bili očitni zlasti med Srbi in Hrvati. S Slovenci je
odkrito simpatiziral, ko je obžaloval, da je veliko Slovencev (in tudi Hrvatov) po prvi svetovni vojni prešlo
pod Italijo. Omenil je, da je glavni pogoj za zbliževanje narodov v gospodarski stabilnosti države.
V svojem članku pa Kadlec kljub dobremu poznavanju zgodovinskih in političnih razmer pri sami
opredelitvi Slovencev ni bil povsem dosleden, saj je Slovence večkrat označil tako za narod kot tudi za
pleme.130
V naslednjih letih so sledila nova politična poročila, ki pa so bila še vedno razmeroma redka in skopa.
Slovaški dnevni tisk je leta 1927 objavil poročilo o volitvah v narodno skupščino in kasneje poročal
o težavnem sestavljanju vlade, pri čemer sta se hrvaški voditelj Stjepan Radid in Anton Korošec politično
razšla. Časopis Slovák, ki je poročal o istem dogodku, je bil nad Koroščevim vstopom v vlado začuden,131
kar pa je osvetljevalo dejstvo, da v uredništvu niso najbolje poznali takratnih notranjepolitičnih razmer
v Kraljevini SHS. Slovenska ljudska stranka je z vstopom v vlado in prevzemom notranjega ministrstva
(ministrsko mesto je zasedel prav A. Korošec) delovala predvsem oportunistično. Na volitvah v oblastne
skupščine, ki so sicer bile zakonsko določene že pred leti, izvedene pa šele v začetku leta 1927, je namreč
videla priložnost za razširitev pristojnosti oblastnih struktur, s čimer bi se lahko izboljšalo delovanje
slovenskih ustanov. Državno vlado so po volitvah sestavljali radikali, del demokratov, muslimani in
slovenski klerikalci. V opoziciji pa so se prvič skupaj znašli hrvaški Srbi in Hrvati, ki so v narodni skupščini
že vse od začetka mandata močno napadali vlado. Vrstile so se grožnje in žaljivke, junija 1928 pa so med
poslanci odjeknili celo streli. Pri tem sta umrla dva hrvaška poslanca, pripadnika Radičeve Hrvaške
kmečke stranke, sam Stjepan Radid pa je bil hudo ranjen in je kmalu zatem tudi sam podlegel strelnim
ranam.132
V slovaškem tisku so napetemu dogajanju v Kraljevini SHS podrobno sledili, o čemer pričajo poročila
o demonstracijah in krvavih spopadih ter o streljanju v parlamentu. Časopis Slovenský denník je povzel
uradno razlago incidenta in obsodil črnogorskega poslanca Račida, ki so mu pripisali vso odgovornost za
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storjeni zločin.133 Razmere v obeh državah pa je po incidentu začel podrobneje pretresati in primerjati
tudi časopis Slovák, pri katerem so našli mnogotere povezave Slovakov s Hrvati ter Radida s Hlinko.134
Slovenci so bili pri tem skorajda povsem izvzeti iz večine člankov, saj so se članki, ki so pisali o aktualnem
političnem dogajanju v Kraljevini SHS, osredotočili predvsem na razčlenitev odnosov med Srbi in Hrvati
ter na prikaz vsesplošnega nezadovoljstva v državi.
Po usodnem dogodku v narodni skupščini je odstopil premier, kralj Aleksander pa je položaj ministrskega
predsednika ponudil A. Korošcu. Ta ga je sprejel in s tem postal prvi Nesrb na čelu jugoslovanske
narodne skupščine. Menjava na vrhu vlade ni premostila nasprotij med Beogradom in Zagrebom, temveč
je, prav nasprotno, poglobila celo nezaupanje med Zagrebom in Ljubljano.135 Spodbudne besede za
Korošca v tem času niso našli niti slovaški časniki, celo katoliški Slovák o njem ni več pisal z
naklonjenostjo, česar smo bili vajeni iz preteklih let, ampak je povzemal hrvaške razloge proti novemu
premierju. Ob nestabilni vladi in nadaljevanju sporov v narodni skupščini so se decembra tudi že na
Slovaškem začela pojavljati namigovanja o možnem Koroščevem odstopu.136
Jugoslovanska vlada, ki je ostala praktično enaka, le njen predsednik se je zamenjal, ni bila kos napetim
političnim razmeram. Korošec se je s ponesrečenimi vladnimi odločitvami dodatno zameril Hrvatom in je
bil konec leta 1928 primoran odstopiti. Kralj je teden dni kasneje, 6. januarja 1929, izdal manifest,
v katerem je ugotavljal, da »med narodom in kraljem ne more biti več posrednika.« Vidovdanska ustava
je bila razveljavljena, narodna skupščina razpuščena, za predsednika nove, samo kralju odgovorne vlade
pa je bil postavljen poveljnik kraljeve garde general Petar Živkovid.137 O uvedbi diktature je slovaški tisk,
kot tudi ves svetovni tisk, poročal razmeroma obsežno. Pri tem pa je bila diktatura sprejeta z različno
mero navdušenja. Naklonjeni so ji bili zlasti pri časopisu Slovenský denník,138 v časopisu Slovák so o njen
poročali sicer z naklonjenostjo, vendar bolj zadržano,139 povsem negativno pa so diktaturo tisti čas
sprejeli pri časopisu Robotnícke noviny in pri Pravdi, glasilu slovaških komunistov, kjer so diktaturo
označili za fašistično dejanje.140 Kasneje so diktaturo odločneje napadli tudi pri časopisu Slovák, saj je
oblast začela vršiti pritisk na katoliško cerkev in njene ustanove, ob tem pa je bila razpuščena tudi
jugoslovanska orlovska organizacija ter priključena društvu Sokol.141
Do konca leta je bilo mogoče v slovaškem tisku zaslediti še nekaj odzivov na diktaturo v Kraljevini
Jugoslaviji, kaj kmalu pa so začeli strani slovaškega dnevnega časopisja polniti predvsem
notranjepolitični dogodki v Češkoslovaški republiki, ki so bili povezani z afero Vojtecha Tuke, enega
najvidnejših slovaških politikov.
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2.1.4 Slovenska kulturna prisotnost med Slovaki
Podobno kot pri političnem dogajanju je bila na začetku dvajsetega stoletja tudi osveščenost o slovenski
kulturi med Slovaki razmeroma neopazna, čeprav se je zaznavno krepila. V večini primerov je slonela na
posameznih prevajalcih in poročevalcih, ki pa so le postopoma navezovali trdnejše stike s slovenskim
prostorom. A. Rozman navaja, da se je v prvih dvajsetih letih 20. stoletja slovaška pozornost, kar se tiče
Slovencev, osredotočila predvsem na poročila o književni produkciji: »Prevodov umetniških del sicer ni
bilo veliko, toda povečalo se je število recenzij in informacij o izdanih knjigah.«142 Kulturno spoznavanje
v letih pred prvo svetovno vojno se je torej počasi krepilo.
Ob občasnih pregledih knjižnih izdaj, ki so bili objavljeni v vodilni slovaški literarni reviji in slovaških
časnikih, velja navesti zlasti obsežnejši članek Franja Bučarja, ki ga je posvetil Primožu Trubarju. V njem
je ob orisu Trubarjevega življenja in dela avtor pisal še o slovenski književnosti in predstavil nekatere tuje
vplive nanjo.143 Novosti iz slovenske književnosti in informacije o slovenski kulturi so prinašale notice
Zo slovinského života, ki so bile objavljene v posebni rubriki literarne revije Prúdy. V enem od zapisov144
se je pojavila misel, ki je poudarjala pomembnost narodotvorne funcije slovenske književnosti
v monarhiji, saj »*v+láda o povznesenie ľudu nedbá; misiu túto konajú knihy, vydávané družstvami
(„Družba sv. Mohora“ a „Matica Slovenska“).«145 Na istem mestu je bila kot osrednja kulturno-literarna
revija slovenske mlajše generacije omenjena revija Ljubljanski zvon, ob njej pa so bili omenjeni še
nekateri slovenski pisatelji, med njimi Gregorčič in Aškerc, pa tudi generacija modernistov. V kasnejšem
poročilu je sledil še gospodarsko-politični pregled (z navajanjem gospodarskega in kmetijskega deleža
med Slovenci in omembo slovenskih političnih strank), prav tako pa so bila izpostavljena prizadevanja za
ustanovitev slovenske univerze.146 Ta prizadevanja so močno podpirali tudi Čehi.147
V slovaškem tisku je bilo mogoče v času pred prvo svetovno vojno od slovenskega leposlovja zaslediti
prevode O. Župančiča, I. Cankarja, A. Aškerca in Z. Kveder. Ti prevodi so bili v veliki meri objavljeni
v časnikih Slovenský denník in Slovenský týždenník, ki sta izhajala v Budimpešti, med najproduktivnejše
prevajalce tega obdobja pa spada František Votruba, ki je bil dejaven tudi v desetletju po prvi svetovni
vojni. Iz navedenega je mogoče trditi, da se je kulturno spoznavanje in sodelovanje med Slovenci in
Slovaki že v obdobju pred vojno začelo počasi krepiti, oz. kot nadaljuje A. Rozman, ki meni, da »[h]oci
prvá svetová vojna prerušila sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu v kultúrnej oblasti, boli položené solídne
základy, na ktorých mohli naše národy po vojne ďalej stavať.«148
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V obdobju po prvi svetovni vojni, ko je ponovno začela izhajati osrednja slovaška literarna revija
Slovenské pohľady,149 se je z njo vrnilo tudi obveščanje slovaških bralcev o slovenskem kulturnem
udejstvovanju. Z revijo sta v tem času začela sodelovati dopisnika iz Ljubljane in Zagreba – ljubljanski
dopisnik je bil slovenski pisatelj Ivan Zorec,150 ki je v naslednjih letih pripravil več zapisov o slovenskem
kulturnem dogajanju. Že v prvi številki ob ponovnem rednem izhajanju revije leta 1922 je poročal
o razmahu slovenske knjižne produkcije v času po vojni, ki je služil predvsem šolskim potrebam. Ob novi
politični stvarnosti je bilo v Sloveniji tudi vse več srbskih knjig, ljudje pa so se učili cirilice. S tem dejstvom
je I. Zorec dobro povzel slovensko realnost, kot jo je opisal tudi P. Vodopivec, ko so jugoslovanski
Slovenci po letu 1918 zaživeli v povsem novem kulturnem utripu, za kulturni preporod pa je bilo
zaslužno dobro organizirano šolstvo in visoka stopnja pismenosti med Slovenci. Ob takratnih zahtevah
uradne politike po stapljanju slovenščine s srbohrvaščino (in stapljanju naroda v skupen jugoslovanski
narod) je slovenščina postala nekakšen otok sredi srbohrvaške države. Kljub pritiskom je slovenščina na
slovenskih tleh ostala izključni jezik v šolstvu, na uradih, v javnem življenju in v kulturi. To pa je vodilo
v položaj, da so bili Slovenci razmeroma dobro obveščeni o srbskem in hrvaškem kulturnem dogajanju in
so si knjige v srbohrvaščini, tudi tiste, ki so bile tiskane v cirilici, uspešno utirale pot med slovenske
bralce. Po drugi strani je bila slovenska kultura v drugih delih države slabo poznana, zlasti zaradi
neznanja slovenščine in podcenjevanja slovenskega dialekta, kulturno sodelovanje ter medsebojno
informiranje med večjimi jugoslovanskimi kulturnimi središči (Beograd, Zagreb) in Slovenijo pa skromno
in nesistematično.151 Zorec je v svojih zapisih odločno nastopil proti takratnim političnim težnjam po
stapljanju in poenotenju državnega jezika ter politiki treh plemen in dialektov: »[L]iterárna reč je
kultúrny úspech národa! Keď si niekto myslí, že reč možno ľubovoľne zmeniť, veľmi sa mýli. V omyle sú
i zle orientovaní páni v Belehrade, ktorí si trúfajú nazývať slovinskú reč dialektom.«152
V isti številki kot zgornji članek je bila objavljena pesem Otona Župančiča, ki je ob smrti Josipa Murna –
Aleksandrova kot poklon pesniku napisal cikel osmih pesmi z naslovom Manom. V slovaški reviji
Slovenské pohľady je bil objavljen prevod tretje pesmi, ki jo je prevajalec Štefan Krčméry naslovil
Za mŕtvym poetom.153 Tudi v prihodnjih številkah je bilo objavljenih nekaj Krčméryjevih prevodov Otona
Župančiča ter notic o pesnikovem delu ter obletnicah, kar daje slutiti, da je bil slovenski pesnik

149

Slovenské pohľady so literarno-umetniška revija, ki je z dediščino istoimenskega literarnega mesečnika iz leta
1846 začela redno izhajati leta 1881 v Martinu. Revija, ki je sprva izhajala vsaka dva meseca, kasneje pa mesečno,
je redno izhajala do leta 1916, ko je bilo zaradi vojne njeno delovanje prekinjeno. Ob treh številkah, izdanih v letu
1919, je začela revija ponovno izhajati leta 1922, ko je uredništvo prevzela Slovaška matica, njen urednik pa je
postal Štefan Krčméry.
150
I. Zorec kljub znanstvu, ki si ga je pridobil s sodelovanjem pri reviji Slovenské pohľady, kot pisatelj ni dočakal
prevoda svojih del v slovaščino. V slovaškem tisku lahko zasledimo le krajše poročilo o izidu ene od knjig iz njegove
tetralogije Beli menihi. Poročilo je izšlo na straneh dnevnika Slovák (18. 1. 1935), avtor pa ni bil podpisan. Sklepamo
lahko, da je besedilo objavil V. Smolej, ki je o Zorčevem delu poročal tudi že v reviji Mladika, obenem pa je večkrat
sodeloval s časopisom Slovák. Kot zanimivost naj navedem, da je Zorčeve članke v slovaščino prevajal slikar
I. Žabota.
151
Vodopivec 2007: 201–206.
152
Kultúrne drobnosti zo Slovinska. Slovenské pohľady, 38, 1922, št. 1, str. 41–43.
153
Slovenské pohľady, 38, 1922, št. 1, str. 46.
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prevajalcu in uredniku zelo ljub. Največjo težo ima Krčméryjev prevod Dume, ki je bil objavljen na prvi
strani februarske številke revije Slovenské pohľady iz leta 1923.154
Ivan Zorec, ki je nadaljeval z objavami o slovenski književnosti, je objavil še članka o Antonu Aškercu155 in
Ivanu Tavčarju,156 kjer so bila v ospredje postavljena njuna literarna dela, delno pa smo lahko sledili
Zorčevi politični kritiki neenakopravnega položaja slovenskega jezika napram srbohrvaščini. Ob
obeleževanju obletnice ponovne oživitve Slovaške matice157 so bili na straneh literarne revije Slovenské
pohľady objavljeni tudi članki o srbski, hrvaški in slovenski matici. Opis ustanovitve in delovanja
Slovenske matice je slovaški kulturni javnosti prinesel omembo Slomškovih in Šubičevih prizadevanj za
ustanovitev matice, kar je ob uradni zavrnitvi pripomoglo k ustanovitvi Mohorjeve družbe v Celovcu (leta
1851).158 Kasneje sta pobudo za ustanovitev matice prevzela poslanec L. Toman in publicist J. Bleiweis,
ob združitvi mariborskih in ljubljanskih čitalničarjev pa se je na predvečer tisočletnice prihoda Sv. Cirila in
Metoda na Moravsko tudi uradno formira Slovenska matica.159
Prevajalec František Votruba, po rodu Čeh, je tudi po prvi svetovni vojni nadaljeval s svojim prevajalskim
delom, pri čemer so po navedbah Jána Jankoviča160 njegovi prevodi v dvajsetih in na začetku tridesetih
let predstavljali približno polovico vseh prevodov iz slovenščine, ki so bili objavljeni v slovaškem
periodičnem tisku. Njegove prevode Zofke Kveder,161 ki jo je prevajal tudi že pred vojno, lahko v letih
1920–1924 najpogosteje najdemo na straneh slovaških časopisov Slovenský denník in Slovenský
týždenník (Votruba je oba časopisa tudi urejal), prevode O. Župančiča, kot navaja Jankovič, pa
v časopisih Slovenský svet, Slovenská politika in Slovenský východ. V časopisu Slovenský denník so bili
objavljeni še prevodi I. Cankarja162 ter pesmi A. Aškerca163 in A. Gradnika.
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Slovenské pohľady, 39, 1923, št. 2, str. 65–70.
Slovenské pohľady, 39, 1923, št. 1, str. 46–48. V članku je avtor omenil slovenski realizem, Aškerčev boj za
narodno svobodo in njegov vpliv na mlajšo generacijo, kar pa je V. Smolej označil za pretirano ter Zorcu očital, da je
popolnoma spregledal pomen pesnikove epike. (Smolej 1957: 182).
156
Slovenské pohľady, 39, 1923, št. 3, str. 184–185. Zapis je nastal ob deseti obletnici pisateljeve smrti.
157
Slavnosti, ki so potekale na Slovaškem, se je udeležil tudi predsednik Slovenske matice Dragotin Lončar, ki je
kasneje v Ljubljanskem zvonu objavil članek o Slovaški matici. (Ljubljanski zvon, 43, 1923, št. 9, str. 569–573 in
št. 11, str. 636–641).
158
O Mohorjevi družbi, njenem nastanku in delovanju, je bil konec dvajsetih let objavljen članek v časopisu Slovák
(18. 1. 1929), kasneje pa tudi nekaj drugih člankov, ki so povzeti v nadaljevanju. V navedenem članku je bila
obenem izpostavljena knjižna produkcija Mohorjeve družbe zadnjih let, ki je bila ovrednotena z besedami: »Za
takúto prácu nemožno spolku odoprieť plného uznania a spolu aj istého obdivu.« Ob omembi slovensko-slovaškega
sodelovanja pa je pisec izrazil obžalovanje, da se naroda ne poznata bolje: »Je vôbec škoda, že sa so Slovincami tak
málo vzájomne poznáme. [...] I v národno-kultúrnom ohľade by sme si mali vzájomne čo dať.«
159
Matica Slovenska v Ljubljane. Slovenské pohľady, 39, 1923, št. 6–8, str. 445–450. Članek je bil omenjen tudi
v slovaški politično-literarni reviji Prúdy. (Prúdy, VIII, 1924, št. 1, str. 57)
160
Jankovič 2005: 141.
161
Láska, Slovenský denník, 12. 5. 1920, str. 1-2; Osud lásky, Slovenský denník, 15. 1. 1922, str. 6-7; Škola,
Slovenský denník, 2. 4. 1922, str. 7; Čierna noc, Slovenský denník, 1. 1. 1927, str. 12.
162
Jej hrob, Slovenský denník, 16. 11. 1920, str. 1; Pre bozk, Slovenský denník, 7. 8. 1921, str. 6; Šialka kávy,
Slovenský denník, 25. 6. 1922, str. 7; Červená škvrna, Slovenský denník, 10. 2. 1929, str. 10. Objavljen je bil tudi
prevod Cankarjeve pesmi Intermezzo v nebesiach (Slovenský denník, 2. 9. 1928, str. 9). Vseh navedenih prevodov ni
mogoče z gotovostjo pripisati F. Votrubi, saj večina od njih ni bila podpisana ali pa je bil uporabljen psevdonim.
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Príhoda. Slovenský denník, 3. 6. 1928, str. 9; Moja muza. Slovenský denník, 15. 1. 1928, str. 11.
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Prvi temeljitejši kritiški vpogled v slovensko književnost tega obdobja je na Češkoslovaškem (in med
Slovaki) pripravil Frank Wollman, češki literarni zgodovinar in slavist, ki se je še posebej zanimal za
dramatiko južnih Slovanov. Leta 1925 je v slovaškem literarnem časopisu Prúdy objavil dva članka
o Ivanu Cankarju in Otonu Župančiču, ki sta bila kasneje vključena v njegovo knjižno izdajo Slovinské
drama, ki je v češčini prav tako leta 1925 izšla v Bratislavi, v zbirki Spisy filozofickej fakulty univerzity
Komenského.164 V prvem članku, posvečenem Ivanu Cankarju, je F. Wollman predstavil dramsko
ustvarjalnost Slovencev od Antona Tomaža Linharta dalje, omenil pa je tudi nekatere zgodovinske
prelomnice, ki so z ustanovitvijo novega gledališča v Ljubljani leta 1892 pripeljale do razcveta
slovenskega gledališča. Avtor je pokazal svoje široko poznavanje slovenskih dramskih del in dosledno
kritiško pretresel dramatiko I. Cankarja, ki ga je označil za klasika slovenske nove romantike.165 Drugi
članek, ki je izšel istega leta, je bil posvečen dramskemu ustvarjanju O. Župančiča. V njem je bil ob
obravnavi Veronike Deseniške izpostavljen predvsem avtorjev obsežen prevajalski opus iz številnih
jezikov, s katerim je Župančič postavil bogate temelje slovenski dramatiki.166
O razcvetu slovenske dramatike je poročal tudi I. Zorec,167 ki pa je ob novici o upadu slovenske knjižne
produkcije omenil, da je država bolj podpirala gledališče in gledališko umetnost, ki se je dvignila in je
dosegla kvalitetnejšo raven. Obenem je navedel, da so imeli ljudje manj denarja za kulturo, vsled
svetovne krize se je tiskalo tudi manj knjig, literarna dela pa so objavljale predvsem literarne revije. Med
slednjimi je avtor izpostavil Ljubljanski zvon, Dom in svet, Mladiko in obrobno še Grudo. Tudi Slovenska
matica, ki je po vojni doživela velik osip članstva, si je le počasi spet opomogla.
Izid češkega prevoda knjige Frana Erjavca Slovenci, ki ga je prevedel Bohuš Vybíral leta 1924, je že bil
omenjen. Ján Igor Hamaliar, avtor recenzije,168 je ob že navedenih dejstvih povzel vsebino knjige in
predstavil zgodovinski nastanek Jugoslavije. Pomembna pa je zlasti njegova kritika bibliografskega dela
knjižne izdaje,169 kjer je prevajalcu očital nepopolno bibliografijo, predvsem kar se tiče zastopanosti
slovaških prevodov iz slovenščine. Izpostavil je predvsem manjkajoče prevode Krčméryja in
Podjavorinske, ki sta prevajala Župančiča in Aškerca.170 Ob tem je dodal, da »[j]e na nás, aby sme si
164

O izidu knjige sta v Sloveniji poročala T. Debeljak (Dom in svet, 40, 1927, št. 7, str. 252–255 in št. 8, str. 284–287)
in I. Lah (Gledališki list, 6, 1925/26, št. 14, str. 3–7). V omenjenih člankih sta bila poudarjena avtorjev širok vpogled
in pomembnost zastavljenega dela, ki v slovenskem prostoru v tistem času ni imelo ustreznega nadomestka.
Wollman je slovensko dramatiko še obsežneje predstavil v knjigi Dramatika slovanského jihu (Slovanský ústav
v Prahe, 1930), v kateri je združil svoje dotedanje dramsko raziskovanje in podrobno predstavil dramsko tvorbo
slovenskih, hrvaških, srbskih in bolgarskih avtorjev. V knjigi je navedel kar štiristo slovenskih dramskih del
dvainšestdesetih slovenskih dramatikov.
165
Ivan Cankar. Prúdy, IX, 1925, št. 6, str. 328–344.
166
Dramaturg Župančič. Prúdy, IX, 1925, št. 9-10, str. 518–523.
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Slovenské pohľady, 41, 1925, št. 6–8, str. 466–470.
168
Slovenské pohľady, 41, 1925, št. 3, str. 186–188.
169
V knjigi se na zadnjih šestih straneh nahaja tudi bibliografija, ki je razdeljena na dva dela. Prvi del omenja
pomembnejše strokovne publikacije, ki so namenjene podrobnejšemu raziskovanju slovenske zgodovine in
sedanjosti, večinoma v slovenščini; drugi del (str. 201–202) pa navaja češke prevode slovenske beletrije, ki so izšli
samostojno ali pa v dostopnejših zbirkah.
170
Podjavorinská je pet Aškerčevih pesmi objavila v reviji Slovenské pohľady (27, 1907, št. 5, str. 271–276), poznala
pa je vsaj še štiri druge njegove pesmi. Ob tem sama ni znala slovensko, zato ji je pri prevajanju pomagal
vojvodinski Slovak V. Mičátek. Kot navaja V. Smolej (1957: 177-178) je prav Mičátek prevedel dele pesmi in
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všímali Slovincov viac, ako dosiaľ. Plnili by sme tým i svoju slovanskú povinnosť, i by sme sa poučili. [...]
Dosiaľ i prekladov zo slovinskej literatúry v slovenčine temer niet. Krásne začal prekladať Štefan Krčméry
zo Župančida, ale zamĺkol.«171 Hamaliar je omeni tudi Ivana Cankarja, največjega slovenskega
prozaista-modernista, od katerega pa, ob mnogih čeških prevodih, še ni videl prevoda v slovaščini.
Ob zgornjem navedku velja dodati, da je bila večina Cankarjevih del nekaj let po vojni že prevedena
v češčino,172 nekatere Cankarjeve črtice pa so od dvajsetih let dalje začele izhajati tudi v slovaškem
dnevnem časopisju (omenimo naj le prevajalca Vybírala in Mierko). Vojtech Mierka173 je na začetku
dvajsetih letih vestno prevajal in zlasti na Češkem izdajal Cankarjeva dela, tako poezijo kot prozo. Skupaj
z nadarjenim učencem in pesnikom J. Wolkerjem sta prevajala pesmi iz Cankarjeve Erotike,174 Ketteja in
iz Gradnikovih Padajočih zvezd.175 Ti prevodi, ki so sicer bili v češčini, so knjižno izšli leta 1925 v Košicah
kot 1. zv. Jugoslovanske knjižnice, ki jo je Mierka sam urejal. V omenjeni zbirki je kasneje izdal še
Cankarjevega Jakoba Rudo in Lepo Vido. Ob nekaterih drugih časopisnih prevodih v češkem literarnem
prostoru, kjer je v tem času Mierka še naprej objavljal, velja izpostaviti zlasti njegov slovaški prevod
zbirke Mladosť a iné rozprávky, ki jo je prevajalec leta 1925 postopno objavljal v časopisni prilogi
Slovenský ľud, leta 1926 pa je skupaj s spremno besedo izšla tudi knjižno. Ta prevod, ki se je zelo ugodno
prodajal za štiri in pol takratnih češkoslovaških kron, velja za prvi knjižni prevod iz slovenske književnosti
v slovaščino.176 Več Mierkovih prevodov lahko najdemo na straneh skromnejšega slovaškega
regionalnega časnika Slovenský východ, ki je začel izhajati leta 1919 v Košicah. V njem je Mierka že od
leta 1920 pogosto objavljal prevode slovenskih avtorjev,177 ki pa so bili verjetno zaradi regionalnega
značaja časnika spregledani.178

neznane besede v slovaščino, pesnica pa jih je nato prepesnila v vezano besedo, kar je storila z veliko mero
občutka za verz in rimo.
171
Ob zapisu Župančičevega imena je v članku prišlo do očitne napake. Sicer je v tem obdobju v slovaškem tisku
večkrat mogoče zaslediti, da so avtorji, verjetno pod vplivom srbo-hrvaških priimkov tudi za slovenske priimke, ki
so se končevali na -ič, uporabljali grafem d.
172
Slovenský denník, 14. 12. 1928, str. 1.
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Gre za češkega prevajalca Vojtěcha Měrko, slavista, ki je po prvi svetovni vojni za kratek čas uvedel in poučeval
slovenščino na prostejevski gimnaziji (letni semester 1919). Po selitvi na Slovaško (Košice, Nitra) je začel prevajati
v slovaščino. Takrat je prilagodil tudi svoje ime, da je ustrezal slovaškemu zapisu – Vojtech Mierka.
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Ján Jankovič (2005: 213) je v svojem slovarju prevajalcev zbirko Erotika napačno opredelil kot prozno delo.
175
Jiři Wolker: Bratrska poesie. Zbirka ima 63 strani in obsega 27 Cankarjevih ter tri Kettejeve ter dve Gradnikove
pesmi. To pa je le del začrtane antologije, saj sta Wolker in Mierka želela skupaj izdati popolno antologijo slovenske
poezije. Podobno so v Košicah leta 1924 v češkem prevodu izšle še Kettejeve Bajke. Obe deli je Mierka izdal po
Wolkerjevi prezgodnji smrti. (I. Lah: Jiři Wolker. Ljubljanski zvon, 46, 1926, št. 11, str. 612.)
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Jankovič 2005: 110 in J. Šlebinger: Měrka, Vojteh (1888–1974). Slovenska biografija. ZRC SAZU, 2013.
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi360830/ [oktober 2017].
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Po prvi svetovni vojni je prevedel več del primorskega književnika F. Plemiča, že leta 1920 pa je objavil tudi
prevode I. Cankarja (npr. Na véčer), F. Milčinskega, F. K. Meška in I. Šorlija. Ob primerjavi prevodov z izvirnikom je
mogoče presoditi, da so njegovi prevodi zelo zvesti originalu, napake pa se v besedilu pojavljajo redkeje kot pri
drugih prevajalcih v tem obdobju.
178
Mierka je bil ploden prevajalec, v različnih slovaških časopisih in revijah (Slovenský východ z literarnima
prilogama Nedeľa in Slovenský ľud, Slovenský národ, Slovenská politika, Vatra, Strom itd.) je v dvajsetih in tudi
tridesetih letih prevedel pestro paleto slovenskih piscev. Ob že omenjenih avtorjih še I. Grudna, A. Aškerca,
S. Kosovela, F. Bevka, S. Gruma idr. Kot strasten ljubitelj Cankarja je prevedel več njegovih črtic: Pán kapitáp.
Slovenský východ, 5. 3. 1920, str. 2; Ja pôjdem. Slovenský východ, 8. 8. 1920, str. 4; K večeru. Slovenský východ,
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Ob zgoraj omenjenem Hamaliarjevem pozivu v reviji Slovenské pohľady po večjem zanimanju za
prevajanje iz slovenske književnosti so se začeli na straneh osrednje slovaške literarne revije v prihodnjih
letih le z zadržanostjo vrstiti novi prevodi slovenskih avtorjev. Šele dve leti kasneje je bila namreč prav
v reviji Slovenské pohľady, ki je imela velik krog izobraženih bralcev, objavljena Cankarjeva črtica
O domovina, ti si kakor zdravje. Prevedla jo je Eržika Mičátková,179 sicer vojvodinska Slovakinja, ki je
veliko objavljala v slovaški ženski reviji Živena. Prevajala je predvsem iz srbščine in hrvaščine, slovenščine
pa ni najbolje obvladala, a je kljub temu solidno prevedla Cankarja.180 Prav tako lahko v naslednjih letih
v isti reviji zasledimo skope prevode Župančiča in zapise o slovenskem pesniku izpod rok Krčméryja.
Slednji je nalogo prevajanja Župančičevih del ob obeležitvi pesnikove petdesetletnice z besedami:
»Poezia Župančičova, keby si našla dobrého prekladateľa, bola by nám veľmi blízka,«181 izpustil iz svojih
rok. Čeprav je bil Krčméry sicer odličen poznavalec slovenskega pesnika in dramatika, na večih mestih je
namreč omenil njegove Uganke kot dober primer oživitve pesniškega izraza,182 izpostavil pa je tudi
Župančičev prevod slovaške ljudske pesmi Zabučale gore, je v naslednjih letih objavil zgolj en sam njegov
prevod.183 O slovaški naklonjenosti Župančiču ob že navedenih virih priča tudi zapis ob pesnikovi
petdesetletnici v literarni reviji Prúdy. V njej so se Župančiču poklonili in ga označili za največjega
sodobnega slovenskega pesnika. Ob omembi njegovih del so ga s Cankarjem in Murnom uvrstili med
slovenske moderniste.184
Navkljub dejstvu, da v letih po prvi svetovni vojni slovaških prevodov Otona Župančiča ni bilo veliko,
prevodi Ivana Cankarja pa so bili razpršeni po mnogih regionalnih časopisih in večkrat neopaženi, sta bila
v dvajsetih letih dvajsetega stoletja prav omenjena avtorja najprepoznavnejša slovenska književnika med
Slovaki. K popularnosti pa so zagotovo prispevali tudi njuni češki prevodi in članki, ki jih je bilo v tem času
neprimerljivo več kot pa slovaških.

2.2 Trideseta leta in nova vojna
V tridesetih letih dvajsetega stoletja, ki jih je v veliki meri zaznamovala svetovna gospodarska kriza, se je
ob vzpostavljenih osnovnih državotvornih ustanovah, ki jih posamezen nevečinski narod v večnacionalni
državni tvorbi lahko doseže, začelo ponovno kazati povečano zanimanje Slovencev in Slovakov za ostale
evropske narode. Ob sicer opaznejših notranjepolitičnih trenjih ob koncu preteklega desetletja in
gospodarski krizi na začetku tridesetih let sta se na novo preimenovana Kraljevina Jugoslavija, ki jo je
zaznamoval prevrat in uvedba diktature, ter Češkoslovaška republika, ki so jo pretresali avtonomistični
4. 9., str. 2, 8. 9., str. 3-4, 10. 9., str. 2 in 11. 9. 1920, str. 2-3; Kapitola o bradavici. Slovenský východ, 26. 9. 1920,
str. 4-5; Blbý Martin. Slovenský národ, 21. 11., str. 2 in 22. 11. 1925, str. 2; Hrob matky, Slovenský národ,
16. 7. 1925, str. 2-3; Jej obraz, Slovenský národ, 24. 7. 1925, str. 2.
Ob navedenih prevodih je nezanemarljiv Mierkin prevajalski in kritiški opus v češčini, ki vključuje številne prevode
in literarne razprave, ki jih je objavljal po prvi svetovni vojni, zlasti v regionalnih čeških časopisih in revijah.
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boji ter preteča nemška in madžarska grožnja, po nekaj letih le uspeli stabilizirati in usmeriti svoja
prizadevanja v mednarodno sodelovanje. Če je sodelovanje med omenjenima državama v dvajsetih letih
bilo v večji meri omejeno na politično sodelovanje in nekatere zametke kulturnega povezovanja, pa je z
novim desetletjem medsebojno povezovanje pridobilo zaznaven kulturni naboj.
Kulturno sodelovanje med državama v tridesetih letih se ni osnovalo zgolj na državni ravni, temveč tudi
med posameznimi narodi, ki so v tem času spet začeli vse bolj poudarjati narodno edinstvenost in
samoniklost. Te težnje so bile izrazitejše na Češkoslovaškem, nujnost po prevrednotenju ideje enega
naroda in treh plemen, ki je bila prisotna od nastanka skupne države, pa se je intenzivneje začela
pojavljati tudi v Kraljevini Jugoslaviji.
Slovenci in Slovaki so se v tem obdobju neposredno začeli povezovati predvsem na podlagi verske
(katoliške) pripadnosti, pa tudi na podlagi slovanske bližine in narodne usode znotraj svoje države.
Vodilno vlogo pri tem sta prevzeli najmočnejši politični stranki, ki sta pod svojo ideologijo združevali
največji del Slovencev in Slovakov – Slovenska ljudske stranka in Hlinkova slovaška ljudska stranka.

2.2.1 Slovaška avtonomistična prizadevanja in lastna država
Tudi v tridesetih letih dvajsetega stoletja se nesoglasja med slovaškim katoliškim in liberalnim taborom,
ki sta še vedno zastopala diametralno nasprotna stališča glede ustroja države, niso zgladila. Ne samo
zaradi že omenjene Tukove afere, kar je vplivala na bolj oprezen položaj vlade v Pragi in vrsto restrikcij
ter aretacij na strani Hlinkove slovaške ljudske stranke, temveč tudi zaradi nastopa svetovne
gospodarske krize. Kriza je notranja nesoglasja v državi še poglobila ter zanetila ostre socialne spore,
stavke, demonstracije in nemire, ki pa so bili večkrat krvavo zadušeni.
Na zunanjepolitičnem področju je ob revizionistični politiki Nemčije, ki se je kot država spet začela krepiti
in pridobivati mednarodno veljavo, svoje apetite po reviziji trianonske mirovne pogodbe vse glasneje
izražala tudi Madžarska. Češkoslovaška, ki se je nahajala v primežu med obema omenjenima državama,
je v strahu pred oboroženimi napadi začela krepiti svoje obrambne zmogljivosti. Predvsem na Slovaškem
so se začele graditi orožarske tovarne, ki bi v primeru vojne z Nemčijo lahko zagotovile nemoteno
proizvodnjo orožja. S tem so bili položeni temelji orožarske industrije na Slovaškem, ki je v drugi polovici
tridesetih let ugodno vplivala na oživitev slovaškega gospodarstva in je bila vse do leta 1989 hrbtenica
slovaške industrije. Pospešili sta se tudi gradnja in modernizacija železnic ter cest v smeri proti vzhodu –
kljub vsemu pa je industrializacija na Slovaškem potekala počasi in Slovaška je v tridesetih letih še naprej
ostajala pretežno agrarna dežela.185
Politične posledice gospodarske krize na Češkoslovaškem so prinesle zaostrovanje narodnostnih sporov
v državi. Protesti se prešli tudi v parlament, ki pa je vseeno z zadostno podporo uspel sprejeti vrsto
restriktivnih zakonov – omejili so svobodo tiska, delovanje samouprave in političnih strank, ki so jim
grozili celo z ukinitvijo. Najbolj kritična je bila situacija na območjih z nemško manjšino. Izvozno
usmerjeno sudetsko gospodarstvo je propadlo, večala sta se nezaposlenost in revščina, s tem pa tudi
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nezadovoljstvo. V teh razmerah je na parlamentarnih volitvah 1935 na področjih z nemško manjšino
prepričljivo zmagala Sudetskonemška domoljubna fronta pod vodstvom Konrada Henleina.
Tudi na Slovaškem se je vpliv vodilne ljudske stranke v teh letih povečeval. Ob glasnem zagovarjanju
avtonomije186 in utrjevanju svojega položaja z množičnimi manifestacijami in demonstracijami – med
njimi je bila obsežna zlasti manifestacije v Nitri leta 1933, ob 1100. obletnici posvetitve prve krščanske
cerkve – je na parlamentarnih volitvah leta 1935 skupaj s Slovaško narodno stranko, ki so jo predstavljali
pretežno evangeličani, in nekaterimi manjšimi strankami osvojila dobrih 30 % glasov.187 S tem
rezultatom je ljudska stranka utrdila svoje vodilno mesto med Slovaki.
Na začetku tridesetih let se je želja po narodnem sodelovanju med Slovaki in Slovenci začela krepiti zlasti
na desnem političnem polu, kjer skupne osnove nista predstavljala le veroizpoved in slovanstvo, ampak
ju je povezoval tudi boj za narodno avtonomijo. V tem kontekstu je pomembno delovanje mednarodne
katoliške študentske organizacije Pax Romana, kjer so bili že leta 1928 zasnovani temelji za poglobljeno
medsebojno slovansko katoliško sodelovanje. Prvi slovanski katoliški akademski kongres je potekal
naslednjega leta v Krakovu, na drugem kongresu v Ljubljani leta 1930 pa je bila predstavljena ideja
študentskih izmenjav med slovanskimi katoliškimi univerzami. Kongresa v Ljubljani se je med slovanskimi
delegacijami udeležila tudi 12-članska slovaška delegacija,188 o kongresu slovanske katoliške akademske
mladine pa je poročal časnik Slovenec.189 V njem je bilo omenjeno, da je na obisku v Ljubljani od
Slovakov aktivno sodeloval F. Ďurčanský, sicer kasnejši voditelj Hlinkove slovaške ljudske stranke in
minister, pomemben pa je bil zlasti nastop J. Stana, ki je na kongresu spregovoril o ideji, da bi se iz vsake
slovanske narodne organizacije eden ali dva člana posvetila študiju vsaj enega tujega slovanskega jezika.
Ta misel je bila sprejeta z odobravanjem in je padla na plodna tla, saj je kmalu pripeljala do organiziranja
slovanskih študijskih izmenjav, s čimer se je osnovala idejna zasnova trdnejšega študentskega
sodelovanja slovanske katoliške mladine. Od sredine tridesetih let dalje so omenjene izmenjave obrodile
pomembne rezultate na področju slovensko-slovaškega kulturnega sodelovanja. Kar nekaj študentov, ki
so izkoristili možnost študijske izmenjave v Bratislavi in Ljubljani, je kasneje aktivno sodelovalo pri
tvorjenju živega kulturnega mostu med Slovenci in Slovaki. Prav zaradi tega razloga je omenjena
organizacija in njeno delovanje podrobneje predstavljena ob koncu pričujočega poglavja.
Prvi zapisi o Češkoslovaški v slovenskem periodičnem tisku v tridesetih letih dvajsetega stoletja so bili
sicer posvečeni osemdesetletnici češkoslovaškega predsednika T. G. Masaryka, ki sta jo obeležila tudi
oba glavna slovenska časnika – še posebej vzneseno je o češkoslovaškem predsedniku pisalo Jutro,190 ki
mu je posvetilo skoraj celotno številko, na naslovnici pa je bil objavljen tudi velik Masarykov portret. Ob
tej priložnosti so se na straneh časopisa zvrstili zapisi pomembnih političnih oseb tistega časa, tako
češkoslovaških (oz. zgolj čeških) kot jugoslovanskih, ki so pripovedovali o Masaryku, o njegovem
življenju, državniški in filozofski poti ter o povezavi z Jugoslovani. Ljubljanska univerza, oz. Univerza kralja
186
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Aleksandra Prvega v Ljubljani, kot se je takrat imenovala, je prvemu češkoslovaškemu predsedniku ob
njegovem visokem jubileju za njegove znanstvene, pedagoške in narodno-kulturne zasluge podelila
častni doktorat. To je bil šele drugi častni doktorat, ki ga je podelila ljubljanska univerza. Konec januarja
1931 ga je v Ljubljani prevzel Masarykov sin.191
Poleti 1930 je bil v dnevniku Jutro192 objavljen članek F. Ilešiča, v katerem je vzneseno opisoval svoj obisk
slovaškega Turčianskega svetega Martina, kjer je za krajši čas obiskal knjižnico Slovaške matice. Lepo ga
je sprejel sam Krčméry, v spomin pa se mu je vtisnil zlasti večer, ki sta ga s Krčméryjem preživela v krogu
lužiškosrbskih študentov – članek je pri tem kar prekipeval od panslavizma. Avtor je manjši del prostora
ob koncu članka namenil še zapisu o Oravi, pokrajini, ki se nahaja na severu Slovaške, kjer sta se rodila
slovaška pesnika Hviezdoslav in Matuška, potem pa je pot nadaljeval na poljsko stran Tater.
Na straneh Slovenca193 je bil konec leta 1931 objavljen nov prispevek o notranjepolitičnih trenjih na
Češkoslovaškem in o slovaškem boju za enakopravnost znotraj države. V vsebinsko zgoščenem prispevku
je avtor premleval slovaški položaj v skupni državi in njihovo težnjo po avtonomiji. Navedel je, da so
Slovaki z organizacijo svetovnega kongresa vseh Slovakov želeli opozoriti na neuresničene zaveze, ki so
jim jih v času formiranja skupne države dali Čehi. Pereč problem pa je pri tem predstavljalo češko
uradništvo, ki je po vojni preplavilo Slovaško in ki jih naj bi bilo na slovaškem ozemlju kar okrog 200.000.
Avtor članka se je postavil na slovaško stran in pri tem podprl Slovake v njihovem narodnostnem boju in
pri uresničitvi avtonomije po načelu martinske deklaracije.
Konec dvajsetih in v tridesetih letih je bilo organiziranih več izletov in gostovanj različnih društev ter
posameznikov, kar je še posebej podpirala Jugoslovansko-češkoslovaška liga. Eno od gostovanj je
potekalo tudi decembra 1931, ko je v Ljubljani in kasneje v Mariboru gostoval orkester slovaške
filharmonije iz Bratislave. Iz vabila, objavljenega v Jutru,194 je bilo mogoče izvedeti, da je
Jugoslovansko-češkoslovaška liga iz Ljubljane ob koncertu v Unionski dvorani pozvala javnost, naj se
obeh koncertov udeleži v kar največjem številu. Poudarjeno je bilo, da je šlo za prvo večjo skupino
gostov s Slovaške,195 opisana pa je bila tudi podobnost položaja »jugoslovanske Slovenije in
češkoslovaške Slovaške«. Z množičnim obiskom obeh koncertov naj bi Slovenci izkazali naklonjenost
»bratskemu narodu«.
Pozitiven zapis o Slovaški je v tem času izšel še v tedenski prilogi Ilustrirani Slovenec,196 ki je izhajala
s časnikom Slovenec. Članek, ki je bil objavljen v dveh delih in bogato opremljen s slikami, je predstavil
Slovaško z besedami: »Do sedaj se je pri nas premalo pisalo in govorilo o bratski Slovaški. Nam so Slovaki
malo znani, pa vendar nas vežejo sorodnost jezika, zgodovina, usoda in sličnost položaja v narodni borbi
v najožjo sorodnost in prijateljstvo.« Krajši zapis je ob slikah prinašal informacije o slovaški zgodovini in
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slovaških mestih, drugi del, ki je bil bolj etnografsko obarvan, pa je hvalil slovaško ljudsko kulturo in
umetnost. Vsa besedila so bila prežeta z odkritim občudovanjem in polna superlativov.
Ob posledicah močne gospodarske krize, ki se je na Slovaškem resneje udejanjila leta 1932, delavskih
nemirih, povezanih z njo, in poročilih o morebitni združitvi katoliških političnih sil ter zmernejši politiki
slovaškega politika Hlinke, ki pa se je kaj kmalu spet zaostrila, je tudi slovensko dnevno časopisje spet
z zanimanjem spremljalo dogajanje na Češkoslovaškem. Vrstila so se poročila o konferenci male antante
v Pragi (maj, junij 1933), o gospodarskih protikriznih ukrepih v Češkoslovaški republiki in ukrepih proti
nacionalsocialistični propagandi v državi.197
V slovenskem dnevnem tisku je bil objavljen tudi članek o slovaškem šolstvu, ki se je v skupni
češkoslovaški državi razvilo in okrepilo,198 in o zletu sokolov s številnimi tujimi slovanskimi delegacijami,
ki je potekal v Ljubljani,199 preden se je med Jutrom in Slovencem razplamtela manjša časnikarska vojna.
Leta 1933 so bile na straneh Slovenca200 omenjene slovesnosti v slovaškem mestu Nitra, ki so potekale
ob počastitvi 1100-letnice prihoda krščanstva na slovaška tla, kar so Slovaki (in zlasti Slovaška ljudska
stranka) spretno izkoristili za poudarjanje slovaškega vprašanja – s tem pa so ustvarjali še večji pritisk na
osrednjo vlado v Pragi.201 Če je bila pri časopisu Slovenec uredniška politika naklonjena omenjenim
slovaškim avtonomističnim težnjam in Hlinkovemu govoru, o čemer priča podroben komentar dogodka,
pa je bil v dnevniku Jutro202 objavljen članek, ki je poudarjal navidezne provokacije Hlinkovih
zagovornikov in je slavnosti označil predvsem za protičeško manifestacijo, kar je povzel iz češkega
dnevnega časopisja. Med omenjenima osrednjima slovenskima časnikoma se je razvnela polemika
o prikazu centralističnega in avtonomističnega pogleda na slovaško vprašanje, ki je v prihodnjih dneh
polnila strani dnevnega tiska.203 Oba slovenska časnika sta pri tem ostala zvesta svojemu ideološkemu
polju. Polemika je bila še toliko bolj razgreta, ker je v tem času v Sloveniji odmevalo dogajanje, povezano
s slovenskimi punktacijami oz. slovensko deklaracijo, ki je izšla ob koncu leta 1932 in je v slovenski in širši
jugoslovanski prostor vnesla nemir ter zaostrila polarizacijo med opozicijskimi strankami in
centralistično-unitaristično vladno strujo. Časnik Slovenec kot tudi celoten katoliški tabor v Sloveniji se je
pri tem znašel pod močnimi političnimi pritiski in v nezavidljivem položaju.
V luči notranjepolitičnega dogajanja v Jugoslaviji je bilo septembra v časopisu Jutro204 objavljeno
poročilo o posegu v svobodo tiska v Češkoslovaški republiki in o trimesečni prepovedi izhajanja časopisa
Slovák, sočasno pa so bili prepovedani tudi nekateri drugi politični listi in javna zborovanja. V liberalnem
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duhu je svoj članek objavil Božidar Borko, publicist in novinar, velik prijatelj Čehov in odločen zagovornik
češkoslovaške enotnosti. V njem je opisal slovaško vprašanje in zavrnil avtonomistične težnje, pri tem pa
je o češčini in slovaščini zapisal, da sta bližje kot nekatera narečja drugih narodov. Obenem pa je
poudaril, da je raba slovaščine na Slovaškem zadovoljiva, saj se češčina umika »z značajem pismenega
jezika zaznamovanemu slovaškemu narečju«.205
Drugačno sliko, bolj naklonjeno Slovakom, pa je prineslo slovaško pismo, ki ga je v krščansko-socialistični
reviji Beseda o sodobnih vprašanjih v dveh delih objavil Viktor Smolej.206 V članku je podrobno opisal
slovaško vprašanje in se dotaknil slovaškega gospodarskega stanja ter strukture prebivalstva. Odločno se
je postavil na stran Slovakov in zapisal, da je slovaško vprašanje v osnovi gospodarsko vprašanje.
Zapostavljenost gospodarstva je prinesla tudi zapostavljenost v javnih službah in funkcijah na pram
Čehom. Obenem je avtor izrazil obžalovanje, da Slovaki svojega zagona in mladostne energije ne znajo
formirati v močni politični stranki, s katero bi lahko dosegli večje uspehe.
Poleti 1934 so Slovaki ob Hlinkovi sedemdesetletnici v Ružomberku pripravili večjo slovesnost, katere se
je udeležila tudi slovenska delegacija.207 V celostranskem članku, ki je bil ob dogodku objavljen
v časopisu Slovenec, so bili ob Hlinkovi fotografiji objavljeni krajši fragmenti o njegovem življenju in
dogajanju na slovesnosti. Fran Kukovica je v drugem članku, ki je izšel naslednji dan, ob mnogih
pozitivnih Hlinkovih lastnostih poudaril tudi njegovo naklonjenost do Slovencev. Na kratko je obenem
omenil zanimivo dejstvo, da je bilo v času Avstro-Ogrske v dveh papirnicah v Ružomberku zaposlenih
približno 20 Slovencev. Ti so skupaj s svojimi družinami tvorili skoraj petdesetčlansko slovensko
skupnost.208 Ob častitljivem Hlinkovem jubileju je na Slovaškem izšla obširna biografija o njem, ki jo je
sestavil Karol Sidor, sicer glavni urednik časopisa Slovák in tesen Hlinkov sodelavec.209 Na podlagi
omenjene knjige je v Sloveniji izšel obsežnejši povzetek Hlinkovega življenja in kritika publikacije
v slovenski katoliški reviji Čas,210 recenzijo pa je bilo mogoče najti tudi na straneh Slovenca.211
Ob 15. obletnici nastanka Češkoslovaške republike med Čehi in Slovaki ni bilo več zaslediti tako ostrih
polemik, kot so se med narodoma razplamtele pet let prej. Sodelovanje med Čehi in Slovaki se je, zlasti
zaradi mednarodnega političnega dogajanja in rastočih ozemeljskih apetitov Nemčije in Madžarske, spet
utrdilo.212 O složnem razpoloženju v državi je poročal članek, ki je čez pol leta, ob obletnici Štefánikove
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smrti, izšel v Jutru.213 Slovenskemu časniku ga je poslal »mlad slovaški intelektualec«, ki je povzdignil
Štefánikovo neumorno zavzemanje za skupno češkoslovaško državo, v članku pa je bilo predstavljeno
tudi Štefánikovo znanstveno delovanje.
Večje zanimanje mednarodne javnosti je Češkoslovaška vzbudila spet maja 1935, ko so v državi potekale
parlamentarne volitve, ki so bile hkrati zadnje volitve v prvi Češkoslovaški republiki. V časniku
Slovenec214 so bila objavljena zlasti poročila o razhajanju med češkimi in slovaškimi katoliki, ki v podobi
centralista Šrámka in avtonomista Hlinke še vedno niso našli skupnega jezika za združitev v enoten
vsedržavni katoliški blok. Prav tako je bila omenjena vse glasnejša nemška manjšina, ki je na volitvah
dosegla spodbuden rezultat in je uživala podporo Hitlerjeve Nemčije. Dober rezultat pa je na volitvah
dosegla tudi Hlinkova stranka (prejela je kar dobrih 30 % glasov), ki pa se po pogajanjih in navkljub
sorodnosti s češko ljudsko stranko, le ni odločila za vstop v nastajajočo koalicijo.215 Vsaj zaenkrat ne.
Novembra 1935 je na Češkoslovaškem prišlo do političnega preobrata, ki se je delno nakazoval že ob
sestavi nove vlade. Premierski položaj v državi je po J. Malypetru prevzel Milan Hodža, ki je s tem postal
prvi in obenem edini Slovak, ki je zasedel premjejsko mesto v prvi Češkoslovaški republiki. Ob tem so se
pojavljala vse glasnejša ugibanja, ali bo v vlado vstopila tudi Slovaška ljudska stranka.216 Do zamenjave pa
ni prišlo le na položaju predsednika vlade, temveč je decembra 1935 iz zdravstvenih razlogov v 86. letu
starosti odstopil tudi predsednik T. G. Masaryk. Njegovo funkcijo je prevzel Edvard Beneš, ki ga je
podprla široka večina parlamentarnih strank. Med njimi so bili tudi Hlinkovi poslanci, kar je v slovenskem
tisku vzpodbudilo pozitivne odzive in zapise o češkoslovaški enotnosti.217
Češkoslovaški premier M. Hodža se je kmalu po nastopu funkcije, na začetku leta 1936, odpravil na
uradni obisk v Jugoslavijo, kjer je bil v Beogradu tudi zaradi svojega večletnega predsedovanja zvezi
češkoslovaško-jugoslovanskih lig lepo sprejet. Na obisku mu je jugoslovanski politični vrh zagotovil, da je
Jugoslavija naklonjena Češkoslovaški republiki in skupni obrambno-politični zvezi mali antanti. Hodža se
je v času obiska srečal tudi s Korošcem, ki je bil takrat notranji minister, na pogovorih pa ni bilo slišati
ničesar o slovaških avtonomističnih težnjah, čeprav so bile na Češkoslovaškem še vedno zelo prisotne.218
O Hlinkovem vztrajanju pri avtonomiji je kasneje poročal F. Kukovica v časopisu Slovenec, kjer je omenil
problematičnost slovaške zahteve v času zaostrovanja mednarodnih napetosti in ob nemškem obroču, ki
objema Češko. Avtor je menil, da bi v nastali situaciji iskren sporazum s Slovaki lahko dal državi notranjo
trdnost, ki je bila življenjsko potrebna.219 Na omenjeno nemško nevarnost se je predsednik Beneš odzval
z obiskom večih nemških obmejnih krajev na Češkem, da bi pomiril nemške strasti, hkrati pa je tudi
češkoslovaška vojska začela izvajati obrambne manevre. Vrstiti so se začela srečanja ministrov male
antante, ki so se srečali septembra 1936 najprej v Bratislavi, potem pa spet aprila 1937, ponovno
v Beogradu. Na aprilsko zasedanje je v Jugoslavijo prišel tudi češkoslovaški predsednik E. Beneš, o čemer
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so poročali vsi pomembnejši slovenski časniki. O češkoslovaškem predsedniku je bil med drugim
objavljen članek v kulturno-socialni revija Misel in delo, v kateri je bilo predstavljeno njegovo delo v vlogi
ministra za zunanje zadeve. Članek je napisal tedanji češkoslovaški zunanji minister K. Krofta, ki se je
osredotočil na predstavitev Beneševih metod in načel ter je posledično predstavil model, ki se ga je
v vlogi ministra držal tudi sam. Za revijo je članek priredil B. Borko.220 Ob visokem obisku je časnik
Slovenec izdal posebno češkoslovaško prilogo, ki pa je bila pravzaprav v celoti češka.221 Slovenec je
nastalo krivico skušal popraviti naslednje leto, ko je naknadno izšla še posebna slovaška priloga.222 V njej
so bili na šestih straneh objavljeni različni članki, ki so osvetlili zgodovinski razvoj Slovakov in informirali
bralce o dvajsetletnem delovanju Slovakov v prvi Češkoslovaški republiki na kulturnem, političnem in
gospodarskem področju. Objavljenih je bilo veliko slik, predvsem vodilnih slovaških politikov in
kulturnikov, izostala pa nista niti pozdrav A. Hlinke in seznanitev s (češko)slovaškim vprašanjem.
Leto 1938 je prineslo nadaljnje zaostrovanje med češkoslovaško vlado in nemško manjšino v državi, ki je
ob pomoči Hitlerja vse bolj odkrito izsiljevala vlado.223 Češkoslovaška republika je že po Hitlerjevem
prevzemu oblasti v Nemčiji leta 1933 začela posodabljati svoj varnostni sistem in se začela intenzivneje
povezovati z drugimi državami. Predvsem se je zanašala na povojne mirovne pogodbe, na politični vpliv
Društva narodov ter na obrambno pogodbo s Francijo in z državama v mali antanti. Po sklenitvi
zavezništva med Francijo in Sovjetsko zvezo leta 1935 je sporazum o sodelovanju in zavezništvu
s Sovjetsko zvezo podpisala tudi Češkoslovaška. Obenem je v drugi polovici tridesetih let država
podaljšala služenje obveznega vojaškega roka, povečala svojo vojsko, preoblikovala vojaške enote in
začela utrjevati mejo z Nemčijo.
V zaostrenih mednarodnih in domačih političnih razmerah na Češkoslovaškem pa se vlada ni soočala le
z zahtevami nemške manjšine, temveč se je začel kazati avtoritativni ideološki značaj tudi v Hlinkovi
slovaški ljudski stranki. Stranka je po kongresu leta 1936, na katerem je nastopila z geslom En Bog, en
narod, ena stranka, obnovila tradicionalni antisemitizem, obenem pa se je razvila še protičeška agitacija,
ki je osrednji vladi v Pragi očitala neobčutljivost za potrebe slovaškega gospodarstva in za vprašanje
slovaškega jezika. Ostale večje državne stranke, med njimi predvsem agrarci in socialdemokrati, so
ostale brez učinkovitega odgovora na nemško in slovaško nacionalistično ofenzivo. Tudi češke stranke so
poskušale oblikovati nekakšen demokratični avtonomizem, ki pa ni bil deležen pravega odziva in večjega
uspeha napram ideologiji Hlinkove stranke.224
Kmalu je prišlo do preobrata v taktiki slovaških klerikalcev, o čemer so poročali tako pri časopisu
Slovenec kot tudi pri Jutru.225 Hlinka, ki na prigovarjanje Hodže kljub vsemu ni vstopil v vlado, se je
povezal z nemško manjšino pod vodstvom K. Henleina in razglasil, da podpira nemško, madžarsko in
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druge manjšine v državi. Ob tem je zahteval popolno slovaško avtonomijo in teritorialno določitev meja,
saj so se po njegovem mnenju interesi Slovakov razlikovali od čeških interesov. Slovaška ljudska stranka
je zahtevala pravno priznanje pittsburškega dogovora, ki je poleg češkega naroda priznaval samostojen
slovaški narod, »ki mora uživati enak političen in kulturen položaj ter enakopravnost s češkim«. Če
v članku, ki je bil objavljen v Slovencu, ni bilo mogoče zaslediti ne naklonjenosti ne odpora k slovaškim
zahtevam, pa so bile pri Jutru zahteve ljudske stranke in povezovanje z Nemci označeni »za obupen
poizkus rešitve pred končnim polomom«.
Slovaške avtonomistične težnje so se v drugi polovici tridesetih let pred zaostritvijo političnih zahtev
začele izkazovati z vse pogostejšimi manifestacijami. Ena večjih je v Bratislavi potekala tudi ob dvajseti
obletnici podpisa pittsburškega dogovora,226 ki se je je udeležil sam Hlinka, čeprav je bil takrat že hudo
bolan. V Bratislavi je bilo v istem času organizirano tudi zborovanje za Češkoslovaško republiko, ki so ga
organizirale republikanske stranke in na katerem je nastopil premier Hodža.227 V poročilu o obeh
dogodkih, ki je bilo objavljeno v dnevniku Jutro,228 je bilo zapisano, da naj bi Hlinki prisluhnilo zgolj
18.000 ljudi, Hodži pa čez 100.000, kar je bil jasen dokaz, kot je avtor članka povzel Hodževe besede,
»kdo ima pravico govoriti v imenu slovaškega naroda«. Omenjeno poročilo je bilo povod za ponovno
konfrontacijo slovenskega katoliškega in liberalnega časnika. Pri Slovencu so stopili v bran slovaškemu
boju za avtonomijo z objavo članka o slovaški zgodovini, predstavili so pittsburški dogovor in osvetlili
ozadje slovaškega vprašanja. Podobno pa so storili pri Jutru, kjer so se postavili na stran centralizma –
predstavili so svoj pogled na slovaško vprašanje in podali različne statistične podatke, s katerimi so
utemeljevali dokaze o občem razvoju in napredku Slovakov v času skupne Češkoslovaške države.229
Češkoslovaško notranjepolitično dogajanje je začelo v slovenskem časopisju še močneje odmevati po
priključitvi Avstrije marca 1938, ki je bistveno poslabšal strateški položaj Češkoslovaške republike. V še
vedno trajajoč spor med Jutrom in Slovencem je posegel svobodomiselni politični tednik Slovenija, kjer
je bil objavljen članek Slovaško vprašanje in Slovenci,230 v katerem je avtor soočil pogleda obeh osrednjih
slovenskih časnikov in ponudil svojo razlago problema. V članku je bila problematizirana predvsem
povezava Hlinke z nemško manjšino, hkrati pa je bilo poudarjeno, da bi Slovenci morali podpirati Slovake
pri njihovem prizadevanju. Podobno se je problemom v državi in slovaškemu vprašanju ob dvajsetletnici
Češkoslovaške republike posvetil tudi France Jenko v reviji Dejanje.231 Predstavil je manjšinsko
problematiko, ki je ni opredelil zgolj s slovaškim vprašanjem, temveč je bil omenjen tudi problem
velikega števila Čehov, ki so živeli na Slovaškem, ter navzočnost močne židovske manjšine. Slednja je
imela v rokah veliko kapitala, ni pa ji bilo mar za slovaško kulturno in politično stremljenje.
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Bipolarno politično poročanje slovenskega tiska o Slovakih je za kratek čas presekala vest o smrti
A. Hlinke, o čemer so avgusta 1938 poročali tako rekoč vsi slovenski tiskani mediji.232 V časniku Slovenec
je bilo moč zaslediti podroben opis njegove življenjske poti in velike besede hvale za zasluge, ki jih je
imel za narodni boj proti Madžarom, saj Slovaki brez Hlinke ne bi obstali: »Ne bilo bi jih pa zato, ker bi jih
bili Madžari že mnogo prej ugonobili. Na to se ne sme pozabiti, kadar vrednotimo življenjsko delo prelata
Hlinke, ki bo v zgodovini malih narodov vedno blestel kot svetilnik, ki nikdar ne ugasne.«233 Tudi pri Jutru
so našli za Hlinko kar nekaj pohvalnih besed, niso pa se odpovedali kritiki na račun njegovega
avtonomističnega boja: »Zagrizel se je s starčevsko trmo v pittsburško pogodbo ter zahteval nje
izpolnitev do zanje pičice, prezirajoč popolnoma dejstvo, da so Slovaki v svobodi dobili vse, da so postali
enakovredni državljani, v političnem pogledu gospodarji svoje zemlje, v gospodarskem pogledu pa
doživeli razmah, kakršnega se niso mogli nadejati v svojih najsmelejših sanjah.«234 Po navedbah
novinarja pri časopisu Slovenec se je Hlinkovega pogreba v Ružomberku udeležilo več kot 100.000 ljudi,
v poslovilnem govoru pa je podpredsednik slovaške ljudske stranke J. Tiso poudaril nadaljevanje
slovaškega boja za samostojnost naroda, vendar v okviru republike: »Hlinka je mrtev, češkoslovaška
republika pa stoji in bo, če Bog da, v resnici lasten dom slovaškega naroda. Slovaška ljudska stranka bo
ostala zvesta ideji samostojnega suverenega slovaškega naroda v republiki.«235
Ko so se polegla poročila o Hlinkovi smrti, se je slovenski dnevni tisk ponovno osredotočil na že
omenjeno češkoslovaško-nemško vprašanje ter na zaostrovanje razmer s strani nemške manjšine. Kljub
posredovanju angleške misije v Češkoslovaški republiki poleti 1938 so se napetosti vseeno stopnjevale in
dosegle vrelišče jeseni 1938. Henleinova Sudetskonemška stranka je svoje zahteve namenoma zaostrila
do skrajnosti, septembra 1938 pa je poskušala izvesti celo državni prevrat. Poskus je bil preprečen,
praška vlada pa je na nemške grožnje odgovorila s splošno mobilizacijo in zasedbo obmejne utrjene linije
– kar pa v nemirnem predvojnem času ni več veliko pomagalo. Velesile so Češkoslovaško republiko
prisilile v kapitulacijo, saj sta Velika Britanija in Francija, ki zaradi Češkoslovaške nista želeli v vojno,
pristali na nemške zahteve (t. i. politiko manjšega zla) in 29. septembra 1938 skupaj z Italijo in Nemčijo
sklenili münchenski sporazum.236 V odsotnosti predstavnikov Češkoslovaške republike so velesile
začrtale novo češkoslovaško-nemško mejo, s katero so bila obmejna nemška območja na
Češkoslovaškem, t. i. Sudeti,237 priključeni k Nemčiji.238 Na konferenci je bil določen tudi rok za dogovor
s Poljsko in Madžarsko za revidiranje mej, kar je Češkoslovaška pod močnim pritiskom izpolnila že nekaj
dni kasneje, saj si je močno prizadevala, da do vojne ne bi prišlo.239
Jugoslavijo so preplavili različni letaki in zapisi v podporo Češkoslovaški, hkrati pa je bilo mogoče
v slovenskem tisku zaslediti tudi poročila o Hlinkovi slovaški ljudski stranki, ki se je ob opisanih dogodkih
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oddaljila od ravnanja nemške manjšine in se spet povezala s Čehi. To dejstvo je potrjeval poziv poslanca
slovaške ljudske stranke Čajovskega: »Češkoslovaški republiki hočemo in bomo vedno in v vsakem
položaju ohranili svojo neomajno zvestobo, ker se zavedamo, da je to naša država. Če jo bo treba braniti,
jo bomo branili iz ljubezni do nas samih, iz ljubezni do slovaškega naroda.«240
Münchenski sporazum je spremenil politični zemljevid Češkoslovaške, razpadla so stara zavezništva,
zahodne demokracije pa so izgubile svojo verodostojnost. Kot lahko izvemo iz poročil, ki so si jeseni 1938
sledila vse pogosteje, je po izgubi Sudetov odstopil češkoslovaški predsednik Beneš in odšel
v izgnanstvo.241 Slovaška ljudska stranka je spretno izkoristila vladno krizo in skupaj še s petimi
slovaškimi strankami 6. oktobra 1938 v Žilini razglasila slovaško avtonomijo. Praška vlada je avtonomijo
sprejela in potrdila avtonomno vlado Slovaške dežele z J. Tisom na čelu.242 S tem se je za Slovake po več
letih prizadevanj uresničil pittsburški program o slovaški avtonomiji.
Bratislavska vlada, v kateri je imela glavno besedo Hlinkova slovaška ljudska stranka, je razvila svojo
različico diktature. Levičarske stranke so bile prepovedane, meščanske pa razpuščene ali pa pridružene
ljudski stranki, ki se je preimenovala v Stranko slovaške narodne enotnosti. Prehod v enostrankarski
avtoritarni politični režim je prinesel postopni konec pluralnosti slovaškega tiska, najpomembnejši
slovaški dnevnik pa je postal Slovák, ki je podvojil svojo naklado in s tem povečal vpliv. Ukinjena so bila
tudi številna društva, omejeno je bilo delo sindikatov in okrnjena občinska samouprava. Pomembno
vlogo pri izvrševanju vladnih naredb in ohranjanju fašistične diktature so imeli udarni odseki ljudske
stranke, paravojaška organizacija Hlinkova garda.
Zunanjepolitično sta nova bratislavska in praška vlada kmalu po münchenskem sporazumu postali
odvisni od Nemčije, ohromljena Češko-slovaška republika pa je padla povsem v nemilost Hitlerja, ki je
nadaljeval z uresničevanjem svojih političnih apetitov. Marca 1939 je odstavljenega slovaškega
premierja J. Tisa poklical v Berlin in ga postavil pred težko zahtevo – ali Slovaki razglasijo samostojno
državo ali pa bo njihovo ozemlje okupirano in razdeljeno med Madžarsko, Nemčijo in Poljsko.
14. marca 1939 se je sestal avtonomni slovaški parlament, ki je bil sklican v naglici, na seji pa so prisotni
poslanci glasovali za ustanovitev samostojne slovaške države.243 Še istega dne je Hitler sprejel češkega
predsednika, ki je bil pod grožnjami prisiljen podpisati dokument o nemškem protektoratu nad
ostankom države (Protektorat Češke in Moravske), s tem pa je Češko-slovaška republika dokončno
razpadla.244
Če je bilo v liberalnem Jutru ob dogodkih na Češkoslovaškem opaziti, da je uredništvo dosledno ostalo
zvesto svojemu stališču in je trdno podpiralo češkoslovaško in kasneje češko vlado v Pragi, pa se je
mnenje katoliškega Slovenca opazno spremenilo. Ob razglasitvi slovaške avtonomije je sicer še bilo
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Podkarpatska Rusija. V novi samostojni Slovaški republiki je ostalo 2.450.000 prebivalcev, pri čemer je bilo dobrih
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zaslediti podporo slovaškemu prizadevanju po samoupravi, saj je katoliški tabor v omenjenih dogodkih
videl vzor in priložnost za uresničitev podobnih slovenskih teženj, neomajno podporo pa je ob razglasitvi
slovaške samostojnosti zamenjala previdnost. Pojavil se je namreč strah pred podobnim razpletom
dogodkov v Jugoslaviji in strah pred razpadom skupne države. Kljub temu so slovenski klerikalci, ki so
deloma prevrednotili svoja stališča, v tem času razmišljali o podobni možnosti za ustanovitev slovenske
države ob morebitnem razpadu Jugoslavije, o čemer priča srečanje med Korošcem in Tisom maja
1940.245 Toda mešani občutki in zadržanost slovenskega katoliškega tabora do slovaške politične
stvarnosti in njihove odvisnosti od Nemcev so v zadnjih mesecih pred razpadom Jugoslavije postajali vse
bolj občutni.

2.2.2 Elán: podoba slovenske kulture v revijalnem tisku
Trideseta leta dvajsetega stoletja so prinesla razcvet slovenske kulturne navzočnosti med Slovaki. Delno
gre zaslugo za to pripisati stabilizaciji mladih držav in vse tesnejšemu političnemu povezovanju. Ob
razmahu delovanja Jugoslovansko-češkoslovaških lig sta bili glavni vzpodbudi dve – prva je prišla
z ustanovitvijo nove slovaške literarne revije, ki se je načrtno ozirala tudi na slovanski jug, druga pa je
prišla z desnega političnega pola, z združevanjem slovanske katoliške mladine v okviru mednarodne
organizacije Pax Romana.
Ob že uveljavljenih slovaških literarnih revijah, Slovenské pohľady in Prúdy, je v tridesetih letih začela
izhajati nova slovaška literarno-umetniška revija, ki je že v svojem prvem letniku izrazila iskreno
zanimanje za kulturo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Priznani slovaški pesnik Ján Smrek, ki je bil njen glavni
urednik, je v uvodnem eseju pojasnil, da so novo revijo poimenovali po izvirni vrsti hitronogega
severnega jelena – losa (francosko élan) kot tudi po homonimnem filozofskem pojmu, ki ga je izpostavil
Bergson. Revija Elán si je za cilj postavila, da postane gonilna življenjska sila slovaškega literarno-umetniškega organizma, kar pa ji je v razmeroma kratkem času izhajanja tudi uspevalo. Sprva je revija
izhajala v Pragi, leta 1939 pa se je ob spremenjeni politični situaciji uredništvo preselilo v Bratislavo, kjer
je z enoinpolletno prekinitvijo ob koncu druge svetovne vojne revija delovala do leta 1947. Čeprav se
revija po obsegu ni mogla kosati z drugima dvema osrednjima slovaškima literarnima revijama, imela je
namreč zgolj od osem do šestnajst stani, pa je na svojih straneh objavila mnoge pomembne članke, ki so
vplivali na slovaško kulturno skupnost tistega časa.
Ob iztekajočem se prvem letniku Elána je urednik J. Smrek omenil, da so dobili naročila za revijo tudi iz
Beograda, Zagreba in Ljubljane ter obenem izrazil obžalovanje, da so ti kraji, čeprav je Zagreb od
Bratislave oddaljen le štiri ure, za Slovake še vedno terra incognita. Ob tem je napovedal spremembo in
pozornejši vpogled v jugoslovansko kulturno dogajanje z besedami: »A cítim temer netrpelivosť: aby sme
čím skorej dôkladne vníkli do srbskej, horvatskej a slovinskej moderny!«246
V naslednjih letih so se na straneh Elána redno pojavljala poročila o slovenski kulturi, objavljeni pa so bili
tudi prevodi iz slovenske književnosti. Zanimivi članki in poročila o Slovencih ter o razmerah v Sloveniji so
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velikokrat navrgli primerjavo s Slovaki.247 Osrednji članek v drugem letniku Elána je o slovenski literarni
zgodovini napisal Mikuláš Čollák,248 srednješolski profesor, publicist in prevajalec, ki je v članku Trochu
slovinskej literárnej historie249 pregledno prikazal razvoj slovenske književnosti od Prešerna preko
Levstika do Ketteja in Cankarja, od sodobnikov pa je izpostavil še Župančiča in Meška. V svojem orisu se
ni spuščal v podrobnosti, saj je bilo, kot je sam trdil, o Slovakom bližnjih bratih bolje poročati
postopoma: »Veď tak máličko zaoberáme sa životom našich blízkych bratov, že ešte aj to „trošku“, ktoré
sa tu osmeľujem podať, by mohlo unaviť.«250
Čollák se je prevajanja lotil načrtno in je poskušal Slovakom približati predvsem dela I. Cankarja, za
katerega je menil, da spada v sam vrh slovenske književnosti. Ob celovitem pretresu Cankarjevega
ustvarjanja, ki ga je objavil ob petnajstletnici pisateljeve smrti v članku Ivan Cankar a Slovinci,251 je
izpostavil pisateljev občutek za lepoto in njegov poskus odprave dualizma med umetnostjo in življenjem.
Od Čollákovih slovenskih prevodov sta sicer najpomembnejša prav prevod Cankarjevega Pohujšanje
v dolini Šentflorjanski, ki ga je leta 1932 ob podpori Češkoslovaško-jugoslovanske lige na oder postavilo
Slovaško narodno gledališče v Bratislavi – gre za prvo uprizorjeno slovensko dramo na slovaškem
poklicnem odru,252 ki pa med Slovaki ni doživela uspeha, ter prevod Finžgarjevega romana Pod
svobodnim soncem,253 ki je izšel leta 1935. Za ta prevod je Ján Sedlák v reviji Elán napisal pozitivno
kritiko, ki pa je bila sicer bolj povzetek same vsebine, vrednotenje pa je skorajda povsem izostalo.254
Čollákov prevod je podrobneje analiziral V. Smolej, ki je svojo kritiko objavil v slovaški reviji mlade
katoliške inteligence Prameň.255 Pri analizi prevoda sta mu pomagala K. Geraldini in slavist J. Kohút med
svojim bivanjem v Ljubljani. Pri prevodu je vrednotil prevajalčev slog in izpostavil mnoge pomanjkljivosti:
»Čollák niekedy výborne zachytil Finžgarov široký, pestrý, živý štýl, epickú figuratívnosť od životnej sily
kypiaceho mladého jazyka z čias Iztoka a Radovana. Ale niekedy zase ten štýl zjednodušil, ošarpatil, takže
znie preklad na mnohých miestach veľmi prozaicky. Aj tlačiarenská mašina mu narobila mnoho chýb,
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ktoré korektor nechal, keď nemal pred sebou originálu.«256 Kljub temu je Smolej Čollákovemu prevodu
ob umanjkanju dostojne slovnice in slovarja priznal vlogo največjega do tedaj prevedenega dela iz
slovenščine v slovaščino.
Že leta 1931 in 1932 sta na straneh slovaškega časopisa Slovenská vlasť, ki je izhajal tedensko in je bil
namenjen kmečkemu prebivalstvu, izšla že prevoda dveh del F. S. Finžgarja, in sicer novela Dekla
Ančka257 in povest Strici. Obe deli sta izhajali kot feljtonska romana, torej v nadaljevanjih, prevajalec pa
ni bil naveden. Zaradi narave časopisa, v katerem sta izhajala, omenjeni Finžgarjevi deli nista doživeli
večjega odziva.
Ob nekajkratni omembi tudi v tridesetih letih med Slovaki priljubljenega Župančiča in prevodu njegove
pesmi Iskal sem svojih mladih dni258 je v slovaški prostor v tem času prodrl tudi pesnik Srečko Kosovel, ki
ga je skupaj s prevodoma pesmi Sad spoznanja in Predsmrtnica na straneh Elána259 na kratko predstavil
Ján Haranta. Haranta je prevode Kosovela objavil tudi kasneje, ko so bile na straneh Elána objavljene
njegova Pesem, Sonet smrti in Ekstaza smrti.260 Prevod pesmi slovenskega pesnika je bilo mogoče najti
tudi ob objavi nekrologa slovaškemu slikarju M. Galandi, kjer se je pojavil prevod prve kitice Kosovelove
pesmi Od tega življenja.261 To dejstvo nazorno priča, da slovenska književnost ob koncu tridesetih let
med izobraženimi Slovaki ni bila neznanka in da je bila vse bolj prepoznavna.
V tretjem letniku revije Elán je bil objavljen članek Franceta Steleta o slovenski povojni likovni umetnosti,
ki ga je napisal posebej za omenjeno revijo. V članku, ki ga je prevedel Ján Stanislav,262 je avtor podal
celovito sliko slovenskega impresionističnega slikarstva, ki se je oprl na narodno kulturo, ter prikazal
prehod v ekspresionizem. Našteta so bila mnoga imena danes širše znanih slovenskih slikarjev, obenem
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pa je avtor v članku omenil še kiparstvo ter arhitekturo – slednja je po mnenju F. Steleta v tem obdobju
najbolj zaživela.263
V drugem članku, ki je bil v reviji Elán objavljen v istem letniku, je bil objavljen prevod spremne besede
prevoda romana Živi bič slovaškega pisatelja Mila Urbana, ki je v Ljubljani izšel poleti 1932, v slovenščino
pa ga je prevedel France Stele. Spremno besedo je prevedel J. Stanislav, ki je v krajši kritiki na začetku
zelo pozitivno ovrednotil Steletov prevod: »Preklad so stránky jazykovej je prvotriedny – jeden
z najlepších slovinských prekladov v ostatnom čase vôbec. Vidno z neho, že Fr. Stelè nie je len prekladateľ,
ale aj umelec.« Dodal je še, da je bila spremna beseda, ki jo je napisal prevajalec in je v članku tudi
nadrobno povzeta, bila do tedaj verjetno najboljša ocena Mila Urbana nasploh.264
Da je Ján Stanislav podrobno spremljal kulturno dogajanje v Sloveniji, priča tudi njegov zapis
o Levstikovem zborniku, ki je izšel ob stoletnici pisateljevega rojstva. Ob predstavitvi nekaterih
prispevkov iz zbornika je poudaril, da so bile Levstikove ideje še vedno aktualne in so burile duhove.265
Leta 1933 je v posebni mladinski zbirki Vatra izšel prevod dela Volk spokornik in druge povesti za mladino
Franca Ksaverja Meška. Knjigo, ki je izšla z ilustracijami Franca Podrekarja, je v slovaščino prevedel
V. Hatala, izdala pa jo je Družba sv. Vojteha iz Trnave.266 Ob Meškovi šestdesetletnici, ki jo je praznoval
naslednje leto, je izšla tudi manjša brošura, ki jo je sestavil V. Mierka. Iz poročanja časopisa Slovák lahko
izvemo, da je Mierka v njej predstavil razvoj slovenske književnosti od Prešerna dalje in ob bok
modernistom postavil tudi pisatelja Franca Ksaverja Meška. Na straneh Slováka je bilo še posebej
izpostavljena Meškova šolska pot in kasnejše duhovniško poslanstvo.267 Podobno brošuro je V. Mierka
istega leta izdal še o Ivanu Lahu.
V letu 1934 je tudi v reviji Slovenské pohľady izšlo več slovenskih prevodov, med katerimi so bili
Cankarjeva črtica Na Golgato,268 Župančičeva Serenada,269 novela Na valovih Mure270 Miška Kranjca in
Gradnikova pesem Dvogovor.271 Prvenstveno vlogo pa je pri predstavitvi slovenske kulture med Slovaki
v naslednjih letih trdno v svoje roke prevzela revija Elán, delno tudi na račun odkritega slovenskega
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zanimanja za Slovake. A. Veselý je v svojem pozivu po uresničevanju slovanske vzajemnosti navedel, da
»[s] Jugoslavií máme kulturní konvenci272 – což by mohlo znamenat víc opravdových kulturních styků, než
kolik jich máme ve skutečnesti. [...] Slovinci jediní [od Slovanov; op. a.] se o nás opravdově zajímají –
ostatním jsme lhostejnou španělskou vesnicí.«273 Omenjeno zanimanje je bilo na straneh Elána
obojestransko. V četrtem letniku ni izšel zgolj prvi Smolejev članek na straneh slovaških literarnih revij,
ampak je bila z zanimivim kratkim intervjujem z Josipom Vidmarjem podana tudi pestra slika takratne
slovenske kulturne situacije, ki se je v tistem obdobju še vedno soočala z eksistencialnimi problemi.
Slovenstvo je ogrožal, kot je poudaril V. Smolej, avtoritativni režim v Jugoslaviji, rastoča brezposelnost
inteligence, koketiranje s komunizmom, stari klerikalizem in liberalizem ter ideja integralnega
jugoslovanstva, »ktorá by nedbala, keby jazyk a literatúra slovinský zmizly s povrchu zemského«.274 Toda
prav zato bi morali po besedah Josipa Vidmarja Slovenci pestovati in širiti svojo kulturo, saj »malý národ,
nehrajúci v medzinárodnej politike nijakú rolu, sa môže a musí uplatniť len na kultúrnom poli.« Bil je
mnenja, da je namreč naloga inteligence, da budi narod, tudi na drugi strani državnih meja. To pa v prvi
vrsti pomeni, da je treba doma stopnjevati kulturno dejavnost, ta pa bo hkrati za seboj potegnila tudi
zamejske Slovence. Vzporednice s predstavljeno Vidmarjevo idejo je v uvodniku začrtal urednik Elána
J. Smrek, ki je poudaril Vidmarjevo sporočilnost in Slovence postavil za zgled, da »*k+ultúrou víťazí malý
národ.«275
Ob medsebojni primerjavi so Slovaki večkrat izrazili občudovanje do Slovencev in njihove kulturne
razvitosti. Kot je zapisal Ján Irmler,276 se je to dejstvo delno odražalo s kulturnimi novicami iz Evrope in
sveta, ki jih je slovensko časopisje prinašalo v velikem obsegu, na Slovaškem pa so se pojavljale le
v manjšem številu. Podobno primerjavo je podal tudi J. Alexy, ko je opisoval življenje in delo slikarja
Š. Žámborja: »Precestoval Juhosláviou, všímol si kultúrnu prácu skoro najmenšieho slovanského národa –
Slovincov a spozoroval, že ten milion triezvych a vzdelaných Slovincov je ďaleko pred nami Slovákmi.«277
Slovaško občudovanje in hkrati bol, ki jo je bilo čutiti ob skromnejši kulturni razvitosti v primerjavi
s Slovenci, je izpostavil tudi V. Smolej. V članku,278 ki mu je urednik Elána namenil prostor namesto
uvodnika, je avtor poskusil opozoriti na pomembno razliko med Slovaki in Slovenci. Kot je zapisal
v uvodu, so se »[p]red vojnou [...] – Slovinci a Slováci – málo poznali. Len niektorí nadviazali reálne styky
medzi obidvoma národmi a napomáhali sa v urputnom boji za národné práva pod cudzími utlačovateľmi.
Predprevratový osud politický a národný nás duchovne sblížil, a po vojne sme sa vzájomne sišli v novej
slobode a mladosti.« Smolej je Slovence označil za racionalne, delno utrujene od boja, ki so se
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organiziranosti in natančnega dela priučili od Nemcev, Slovaki pa so zanj bili pravo nasprotje – opisal jih
je kot instinktivne, polne elana, vitalne. »Slovensko je zem budúcnosti. My Slovinci máme dnešok, Slováci
zajtrajšok. U Slovákov je všetko mladé [...]« Prav mladost in vitalizem sta bili torej glavni vrlini Slovakov,
ki ju je Smolej pri Slovencih najbolj pogrešal.279
V naslednjem Smolejevem članku, ki je izšel na straneh Elána,280 pa je bilo čutiti ostrejši ton. Šlo je
namreč za odziv na pesniške razglednice, ki jih je slovaški pesnik P. G. Hlbina objavil v isti številki kot
Smolej svoj prejšnji članek. Smolej je pesniku očital, da je v svojih pesmih, ki jih je napisal ob
popotovanju po avstrijskem Koroškem in vzhodni Italiji avgusta 1935 in imajo potopisni karakter,
uporabil nemška in italijanska imena tudi za kraje, ki imajo močno slovensko zgodovino in prezenco –
naprimer Vrbsko jezero in reka Soča. Ob tem je Smolej temeljito opisal usodo koroških in primorskih
Slovencev, ki jih je kar pol milijona ostalo zunaj državnega ozemlja, ter navedel številne odlične
slovenske književnike, ki prihajajo iz tega okolja. Polemika, ki ni dobila svojega odgovora, se je zaključila
z že omenjenim Smolejevim pozivom pesniku, da »*a+k pôjdete niekedy znova do Korutan, možno, že Vás
na brehu Vrbského jazera uvíta slovinský spev a na brehu Soče slovinské dievča a nie akási signorina,
možno Bevk a nie Marinetti.«281
Pesniški potopisi o Sloveniji, kot tudi potopisi na sploh, so bili v slovaškem tisku v obravnavanem
obdobju redek pojav. Ob omenjenih pesniških razglednicah se je na straneh Elána že na začetku istega
leta pojavila še pesem Viere Szathmáry-Vlčkove z naslovom Rozprávka zo slovinských vrchov, v kateri je
pesnica opevala Golico v zimski idili in omenila vraževerje, povezano z narcisami.282 Gre pa, kot rečeno,
za osamljena primera, ki se jima je na straneh slovaškega dnevnega časopisja redko pridružilo tudi
kakšno suhoparno poročilo z zleta ali ekskurzije v Sloveniji.
V šestem letniku Elána (1935/1936) je V. Smolej objavil še en obsežnejši članek. V članku, ki je bil
razdeljen na dva dela, je poročal o slovaški kulturi v Sloveniji, kar je podrobneje opisano v naslednjem
poglavju. Ob tem pa naj na tem mestu izpostavim zgolj predavanje slovaškega pesnika in prevajalca
K. Geraldinija, ki ga je v članku omenil Smolej. Predavanje je Geraldini imel sredi decembra 1935 v sklopu
organiziranih predavanj akademskega odseka Jugoslovansko-češkoslovaške lige v Ljubljani, ko je bil tam
na študijski izmenjavi. Predavanje in poročilo, da je Geraldini predstavil poezijo najmlajše slovaške
generacije, zbrane ob reviji Postup (postupisti), in da je prozni odlomek slovaške najmlajše generacije
v svojem prevodu prebral tudi V. Smolej (M. Figuli: Pokušenie), priča o znanstvu med Geraldinijem in
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Smolejem. Znanstvu, ki pa sodeč po ohranjeni korespondenci in nadaljnjih dogodkih po drugi svetovni
vojni kasneje ni nikoli preraslo (oz. ni moglo prerasti) v dolgotrajnejše prijateljevanje.
V drugem delu članka je V. Smolej poročal o slovenski knjižni produkciji,283 ki pa je v tistem letu nekoliko
upadla. Ob novi izdaji Trubarjevega Katekizma je bil poudarjen njegov pomen za Slovence, ob izdaji
zbornika Slovenska krajina (ur. V. Novak) pa je bil izpostavljen problem zamejskih Slovencev na
Madžarskem. Nekaj vrstic je Smolej nameni tudi Ivanu Prijatelju, ki mu je bil posvečen zbornik ob
praznovanju šestdesetletnice. To je bil tudi zadnji od treh večjih Smolejevih člankov, ki so bili objavljeni
v reviji Elán. Kot je razvidno iz drugih poročil, se je po tem letu bolj posvetil samemu prevajanju iz
slovaške književnosti.
Prvi slovaški roman, ki ga je v slovenščino prevedel V. Smolej, je bil roman M. Kukučína Hiša v bregu.
Poročila o izdaji prevoda so objavili tudi v slovaški reviji Elán, kjer je bilo omenjeno, da je roman, ki je po
svoji vsebini blizu Jugoslovanom, v Jugoslaviji pred leti že izšel v hrvaščini.284 Le malenkost daljša kritika
je bila objavljena v reviji Slovenské pohľady, kjer pa je bilo izpostavljeno predvsem slovensko
prizadevanje po kulturnem zbliževanju s Slovaki. Smolejev prevod je bil deležen pohvale, o samem
Smoleju pa je avtor kritike navedel, da je študiral v Bratislavi kot štipendist slovanske katoliške
organizacije. Pripisano je bilo še, da »[z] takejto výmeny študentov, i na slovenskej strane dobre
organizovanej, má zisk i naša *slovaška, op. a.+ literatúra.«285
Tudi Eugen Urban, ki je bil prav tako štipendist mladinske katoliške organizacije in je v Ljubljani preživel
študijsko leto 1935/36, je objavil nekaj člankov o slovenski kulturi in kulturnem življenju. Že jeseni 1935
je v Elánu286 objavil poročilo o obisku pri slovenskem pisatelju Franu Saleškem Finžgarju, ki ga je obiskal
na fari v Trnovem. Tam se je takrat nahajalo tudi uredništvo časopisa Mladika, pri katerem je v tistem
času deloval V. Smolej. Od Finžgarja je E. Urban izvedel, da je M. Čollák iz Zvolna prevajal roman Pod
svobodnim soncem in da si je pisatelj v preteklosti dopisoval s slovaško Družbo sv. Vojteha, toda zaradi
pomanjkanja časa so se vezi pretrgale. V isti številki slovaške literarne revije je bilo objavljeno še poročilo
in krajša kritika287 o izidu Kranjčeve knjige Os življenja, za katero je slovenski pisatelj leta 1935 prejel
Prešernovo nagrado založbe Hram, ter o prvi pesniški zbirki M. Klopčiča Preproste pesmi, ki jih je
E. Urban primerjal z ustvarjanjem Jesenina, Bezruča in Wolkerja. Spomladi leta 1936 je prav tako na
straneh Elána E. Urban objavil še poročilo o izidu monografije J. Vidmarja, ki je bila posvečena
O. Župančiču. V poročilu je bila predstavljena omenjena knjiga in Župančičevo delo, Urban pa je
Vidmarja obenem označil za odličnega literarnega kritika.288
O slovaški Družbi sv. Vojteha, ki je omenjena zgoraj in je delovala na podoben način kot slovenska
Mohorjeva družba, je v slovenski reviji Mladika (izdajala jo je prav Mohorjeva družba) poročal V. Smolej,
kar je povzeto v nadaljevanju. Za slovaške bralce pa je Smolej napisal še članek o slovenski Mohorjevi
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družbi, ki je bil objavljen v reviji slovaške katoliške inteligence Kultúra,289 je jo je od leta 1926 izdajala
Družba sv. Vojteha. V članku je orisal nastanek, preoblikovanje in povojno delovanje najstarejše
slovenske založbe, s katero je tudi sam tesno sodeloval. Slovensko Mohorjevo družbo je Smolej ponovno
omenil v članku o kulturnem razvoju Slovencev ter razvoju šolstva, ki je bil objavljen v slovaškem
časopisu Slovák.290 V tem članku je slovaškim bralcem v strnjeni obliki približal slovenski kulturni razvoj
od izida prve slovenske knjige, podrobneje pa je bila predstavljena krepitev slovenskega šolstva, ki je
dobilo trdne temelje z ustanovitvijo prve slovenske univerze. Za ljudsko prosveto so med Slovenci imele
velik pomen tudi založbe oz. družbe, izmed katerih je bila najstarejša in najprepoznavnejša prav katoliška
Mohorjeva družba. Po upadu članstva zaradi izgube narodnega ozemlja na Koroškem in Primorskem po
prvi svetovni vojni je število članov pri Mohorjevi družbi spet začelo naraščati in je na začetku tridesetih
let doseglo dobrih 60.000 članov. Skupaj z drugimi založbami je knjižna dejavnost v tem času dosegla
zavidljivo velik krog slovenskih bralcev.
Da se je slovensko in slovaško kulturno sodelovanje v drugi polovici tridesetih let okrepilo, potrjuje
A. Vrbacký,291 ki je navedel, da se je »[v] posledných rokoch zjavila [...] snaha, aby sa Slovinci a Slováci
čím lepšie poznali, a nakoľko je možné, kultúrne spolupracovali.«292 Pri tem je omenil slovaške prevode
v slovenščino (prevoda Urbana, Kukučína) in slovenske v slovaščino (ob Finžgarju je navedel še zbirko
slovenskih novel, ki naj bi jo pripravljal J. Irmler293). Poudaril je, da so mnoge revije, med njimi tudi
Slovenské pohľady, skoraj v vsaki številki prinašale prevode iz slovenščine in informacije o slovenskem
kulturnem življenju. Ob tem je izrazil željo, »aby sa to poznávanie prenieslo aj na iné polia.«294
Prevode iz slovenščine je v naslednjih letih v osrednjih slovaških literarnih revijah večinoma objavljal
K. Geraldini. Junija 1936, po vrnitvi s študijske izmenjave v Ljubljani, so praktično sočasno izšli njegovi
pesniški prevodi v revijah Elán in Slovenské pohľady. V prvi reviji je Geraldini objavil Zdravico v ranem
jutru B. Voduška in pesem Angeli E. Kocbeka,295 v drugi pa Našo besedo O. Župančiča.296 Župančiča je
Geraldini prevajal tudi kasneje, in sicer ob pesnikovi 60-letnici, ko je objavil prevod pesnitve Z vlakom,297
kjer je obenem na kratko orisal književnost slovenske moderne in predstavil Župančiča kot plodnega
prevajalca, prav tako pa je v tem času v reviji Elán objavil še prevod njegove Ljubavne pesmi.298 Ob
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častitljivem jubileju so se slovenskega pesnika spomnili tudi pri reviji Prúdy, kjer je bil na zadnji strani
revije predstavljen kot ugleden kulturnik, omenjeno pa je bilo še, da je prevajal iz češčine in francoščine.
Od slovaških prevajalcev Župančiča sta bila v članku omenjena Š. Krčméry in V. Mierka.299 V že omenjeni
reviji Elán je Geraldini po prihodu iz Ljubljane objavil tudi dve pesmi E. Kocbeka, Pomladno noč in pesem,
ki se začenja z verzom Glejte nelepo ženo, ki jo je prevajalec naslovil z Videnie,300 v reviji Slovenské
pohľady pa je objavil še štiri pesmi S. Kosovela iz njegovega zgodnjega obdobja: Ti nisi, Jutro na gori,
Vetri v polju in Tih večer.301
Ob približno istem času kot zgornji prevodi je na straneh revije Elán izšlo poročilo o prevodu Stodolove
drame Kralj Svetopolk, ki jo je v slovenščino prevedel V. Smolej in je najprej izhajala v nadaljevanjih
v Mladiki,302 družinskem listu Mohorjeve družbe, knjižno pa je pri isti založbi izšla poleti leta 1936. Avtor
novice je ob tem poročal, da se je Stodola v Jugoslaviji že trdno zasidral na odrskih deskah.303 Smolej je
bil omenjen tudi v slovaškem časopisu Slovák,304 kjer je bil v članku Slovensko u Slovincov predstavljen
kot velik propagator slovaške književnosti v Sloveniji. Avtor članka mu je izrekel posebno zaslugo, da se
je o Slovakih pogosto pisalo in da se je skoraj vsak mesec na straneh Mladike in časnika Slovenec pojavil
kakšen članek o njih. Kljub dejstvu, da so se Slovenci zanimali za Slovake, pa je bil pisec članka razočaran,
da se je med Slovenci še vedno večkrat uporabljal le skrajšan naziv »Česko, česká republika, česká
hranica, česká koruna ap., ako sa s tým všade v cudzine stretávame.« Pri tem pa Slovakov ni motilo, če je
to oznako uporabil Srb, toda »vôbec nechápeme to u Slovincov, ktorí sú v podobnom položení ako my,
a predsa si nedajú záležať na tom, aby presne distingovali.« Kar pa se je, po besedah avtorja članka, tudi
po zaslugi izmenjevalcev, torej tistih, ki so bili na študijski izmenjavi v Bratislavi, le začelo izboljševati.305
Zanimiv članek je v osmem letniku revije Elán306 objavil Jozef Ambruš, znan slovaški literarni zgodovinar,
prevajalec in jezikoslovec,307 v katerem je priznal, da je na Slovaškem zevala velika praznina prav na
mestu slovenske književnosti. Pri opisu Slovenije in Slovencev je Ambruš izpostavil njihovo spetost
s katoliško vero in številne tuje vplive, ki niso mogli preglasiti slovenske kulture. Prav tako je poudaril
slovansko sodelovanje, na podlagi katerega so se Slovenci že v preteklosti povezovali s Čehi: »S Čechmi
majú Slovinci svoju dávnu tradíciu spoločnej práce najmä vo viedenskom parlamente a poznania na
tamojšej univerzite.« Na drugi strani pa je ugotavljal, da so Slovenci »[o] nás Slovákoch donedávna vedeli
veľmi málo. Za starej vlády od spoločných úsilí politických preklenovala sa cez Viedep medzi Slovincami
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a Čechmi a cez Pešť viac medzi Chorvátmi a Slovákmi. Preto ešte aj dnes stretnete sa na putovaní po
Slovinsku so starými kpazmi českého pôvodu, ktorí si radi pohovoria s vami po česky.« Spremembo so po
mnenju avtorja prinesle predvsem katoliške študijske izmenjave, ki so prav med Slovaki in Slovenci bile
najintenzivnejše: »Bližšie kultúrne poznanie Slovákov so Slovincami datuje sa od študentskej výmeny.
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva za hmotnej podpory Slovenskej krajiny robí už skoro desať
rokov študentskú výmenu so slovanskými národmi,« na drugem mestu pa je še omenil, da »[t]akýto
osobný styk urobí nám lepšie meno v zahraničí ako hocijaká propaganda.«308
Da so bili Slovenci dobro seznanjeni z dogajanjem na Slovaškem, je Ambruš podprl z že predstavljeno
trditvijo, da ni minil niti mesec, da Slovaki ne bi bili omenjeni v različnih slovenskih revijah, časopisih ali
pa po radiu. Za kar je imel zasluge tudi Viktor Smolej, ki je po končanem študiju v Ljubljani preživel devet
mesecev v Bratislavi, po vrnitvi pa je v kratkem času izdal lepo število prevodov iz slovaške književnosti.
Ob koncu članka je avtor z obžalovanjem ponovno priznal, da na Slovaškem zeva velika praznina kar
zadeva slovensko književnost. Navedel je, da razen Finžgarjevega romana in Ivana Cankarja, ki je (po
Ambrušovem védenju) bil prevajan le po črticah in raztresen po prilogah dnevnega časopisja, ter dveh,
treh prevodov Župančičevih pesmi, Slovaki nimajo ničesar. Pogrešal je prevode starejše generacije,
Prešerna, Aškerca, Stritarja, obenem pa je izrazil obžalovanje nad dejstvom, da tudi novejši slovenski
pisatelji, kot so Prijatelj, Kranjec, Bevk in Meško, niso našli svojih prevajalcev na Slovaškem.309
Ob prepričanju J. Ambruša, da slovenska književnost ni bila primerno zastopana med Slovaki, lahko
opazimo, da so ob koncu tridesetih let slovensko in nasploh tudi jugoslovansko književnost Slovaki
spremljali z vse večjim zanimanjem. Na drugi strani pa je slovensko (in jugoslovansko) zanimanje za
Slovake potrdil A. Mráz, sicer vojvodinski Slovak, ki je bil od leta 1932 urednik slovaške revije Slovenské
pohľady, saj je v enem od objavljenih poročil ob izidu slovaških pravljic v srbščini navedel:
»Medzi juhoslovanskými literárnymi pracovníkmi je niekoľko ľudí, ktorí so záujmom sledujú
slovenskú literatúru a propagujú ju v svojom prostredí. Kvantitatívne vari najviacej si všímajú
našu literatúru Slovinci, najsystematickejšie Chorvát dr. Ivan Esih a v posledých rokoch rovnako
v belehradských, ako aj v iných juhoslovanskýchh časopisoch o slovenskej literatúre husto písaval
Jaroslav Mali.«310
Dokaz za odkrito slovaško zanimanje za Slovence, Hrvate in Srbe ob koncu tridesetih let dvajsetega
stoletja je bila dvojna številka revije Slovenské pohľady311 iz leta 1938, ki je bila v celoti posvečena
jugoslovanski povojni književnosti in predstavlja pomemben mejnik pri predstavitvi jugoslovanske
kulture slovaškim bralcem. Prostor na straneh revije je bil enakomerno razdeljen med vse tri narode,
urednik A. Mráz pa je uvodoma podal vpogled v socialno, kulturno in zgodovinsko pestrost
jugoslovanstva. Po besedah M. Tomčíka je Mráz v skladu z nazori moderne literarne vede pravilno
predpostavljal, da prevodi iz tujih književnosti v slovaščino niso bili več le informativne narave, temveč
so predstavljali tudi umetniško spodbudo, ki jo je slovaška književnost po prvi svetovni vojni
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potrebovala, da bi se lahko povzpela na nov nivo in presegla »opakovanie tematických, kompozičných
a slohových znakov národnofunkčnej literatúry z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie.«312
Ob sicer številnih književnih prevodih sta bila v omenjeni številki slovaške literarne revije objavljena tudi
dva obsežnejša članka o Slovencih – prvega, o profesorju Ivanu Prijatelju in spominu na njegova
predavanja, je napisal Ján Irmler,313 tudi sam prevajalec iz slovenščine, drugega pa je prispeval Tine
Debeljak.314 Slednji je v poglobljenem literarnozgodovinskem pregledu sodobne slovenske književnosti,
s katerim je želel v Slovakih vzbuditi zanimanje za Slovence in njihovo književnost, predstavil različna
imena in smeri slovenske književnosti ter naštel pomembnejše slovenske literarne revije. Nekateri od
omenjenih pisateljev in pesnikov iz Debeljakovega članka so bili v reviji predstavljeni tudi s prevodi, za
katere je v celoti poskrbel Geraldini. Od pesnikov so bile objavljene pesmi Močna rdeča junca (iz zbirke
Zemlja) in Sad miru E. Kocbeka, Balada S. Kosovela (iz Ljubljanskega zvona, 1927),315 pesmi Kmet govori
bogu in Delavec v tujini A. Gradnika (iz zbirke Večni studenci)316 in pesem Mavrica V. Vodnika (iz revije
Dejanje).317 Od proznih del pa je Geraldini prevedel noveli Matkova Tina I. Preglja318 in Na valovih Mure
M. Kranjca.319 Zanimiv je zlasti zadnji omenjeni prevod, saj je šlo za ponoven prevod novele, ki jo je pred
slabimi štirimi leti prav na straneh revije Slovenské pohľady prevedel tudi že J. Kosorin.320
Koloman K. Geraldini je v drugi polovici tridesetih let svoje prevode iz slovenščine objavljal ne le v revijah
Slovenské pohľady in Elánu, temveč tudi v reviji mlade katoliške inteligence Prameň,321 ki jo je sam
urejal, in drugih manj razširjenih revijah. Te prevode je zbral in jih dopolnil še z nekaterimi drugimi
prevodi ter leta 1940 izdal prvo antologijo sodobne slovenske poezije z naslovom Piesne zpod Triglava.
Antologijo, ki obsega 98 strani in črpa iz antologije slovenske sodobne lirike, ki je izšla leta 1933, je izdal
študentski svet Slovaško-jugoslovanske lige v Bratislavi, v njej pa so bile objavljene pesmi enaindvajsetih
pesnikov, od predstavnikov slovenske moderne do mlade katoliške lirike. Med njimi so O. Župančič,
A. Merhar (pod psevdonimom S. Sardenko), A. Gradnik, R. Maister, C. Golar, P. Golia, J. Glaser, I. Gruden,
A. Debeljak, F. Albrecht, J. Lovrenčič, F. Bevk in A. Podbevšek, pa tudi A. Vodnik, Vida Taufer, J. Pogačnik,
S. Kosovel, F. Vodnik, M. Klopčič, B. Vodušek in E. Kocbek. Največ pesmi, objavljenih v antologiji, je
Kosovelovih, ki je bil Geraldiniju še posebej ljub, z več kot eno oz. dvema pesmima pa so zastopani še
Župančič, Gradnik in Kocbek. Prevode zaokrožuje esej T. Debeljaka o slovenski sodobni književnosti, ki je
že bil v isti obliki objavljen v jugoslovanski številki revije Slovenské pohľady.
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Prva antologija slovenske lirike na Slovaškem je doživela kar nekaj odzivov, tako na Slovaškem kot tudi
v Sloveniji.322 V časopisu Slovák323 je P. Lehoťan o slovenski književnosti uvodoma zapisal, da ima »jednu
charakteristickú zvlášnosť, ktorá v takej veľkej miere nevyskytuje sa v literatúrach iných národov. Je to
akýsi jej defenzívny, obranný charakter, vyvierajúci zo zápasu so súsediacimi expanzívnymi kultúrami.«
Vsakemu pesniku, ki je zastopan v antologiji, je avtor članka namenil nekaj besed, s katerimi je
opredeljena njihova tvorba – med njimi je bil Župančič omenjen kot največji sodobni pesnik, Kosovela je
primerjal s slovaškim pesnikom A. Gouthom, Kocbek je bil opredeljen za najboljšega pesnika mlade
slovenske generacije, ki je blizu Rilkeju, Vodušek in Vodnik pa sta bila označena za vitalista. Avtor članka,
čeprav je Geraldiniju mestoma očital premajhno svežino izraza, je na drugi strani poudaril zlasti doprinos
antologije v kontekstu kulturnega spoznavanja narodov.
V literarni reviji Slovenské pohľady324 je A. Ambruš pri izdani antologiji najbolj obžaloval, da antologija ni
bila obsežnejša, saj bi na ta način lahko podala bolj pregledno sliko o sodobni slovenski liriki. Obenem je
Ambruš pogrešal več Župančičevih pesmi, med njimi predvsem veličastno Dumo, saj je Župančič ob
Prešernu označen za največjega slovenskega pesnika. Kljub nekaterim pomanjkljivostim je kritik
antologijo označil za lepo poplačilo Slovencem za »záujem, ktorý sústavne a už dávnejšie prejavujú
Slovinci o našu literatúru.«325
Kritika izdane antologije je bila objavljena tudi v reviji Elán,326 kjer je avtor, podpisan zgolj z –jef–,
predstavil svoje mnenje, da so Slovaki že v času pred vojno kvantitativno malo prevajali iz drugih
književnosti in niso imeli razvite prevajalske kulture. V zadnjih letih se je situacija sicer spremenila, toda
kljub temu prevodov še vedno ni bilo veliko. Podobna je bila situacija s prevajanjem iz jugoslovanskih
literatur, kar je delno spremenila omenjena dvojna jugoslovanska številka revije Slovenské pohľady.
V njej je bilo slovenske poezije sicer malo, toda vse pesmi je prevedel prav Geraldini, kar je bil, kot lahko
sklepamo, tudi povod za nastanek antologije slovenske povojne poezije. V članku je kritik izpostavil, da
antologija ni predstavila izrazitejše smeri v slovenski liriki, »akoby celá antologia bola robená len tak
napochytre.« Očital ji je, da bi veliko imen lahko izpadlo ali pa bilo predstavljeno z boljšimi primeri, ki bi
bolj ustrezali presežnikom, s katerimi je T. Debeljak v objavljenem eseju opisoval sodobno slovensko
književnost. Na tem mestu je bilo Geraldinijevo delo vrednoteno za slabo, saj so bile v knjigi objavljene
večinoma povprečne pesmi, kakršnih pa so imeli tudi že na Slovaškem dovolj.
Istega leta kot antologijo slovenske lirike je Geraldini izdal še prevod romana Kaplan Martin Čedermac, ki
ga je pod psevdonimom Pavle Sedmak napisal F. Bevk in mu dodal tudi uvod.327 Gre za drugi slovenski
roman, ki je bil preveden v slovaški jezik.328 Tudi ob izidu tega knjižnega prevoda je bilo v slovaškem tisku
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objavljenih nekaj poročil in kritik, ki pa so večinoma sicer povzemale vsebino romana in jo postavljale ob
bok slovenskim razmeram med obema svetovnima vojnama ter roman primerjale s primeri iz slovaške
književnosti. Pri časniku Slovák329 so prevod označili za tekoč ter obenem navrgli, da zagotovo bogati
slovaško razmeroma revno prevodno literaturo. Na podoben način je prevod povzel tudi kritik na
straneh Elána330 – menil je, da je v romanu kar nekaj podobnosti s starejšo slovaško realistično prozo, kar
pa naj bi ob dejstvu, da so se Slovaki pred slabim desetletjem aktivno zanimali za usodo primorskih
Slovencev, zagotovo nagovorilo značno širok bralski spekter. Obenem je bilo v kritiki romanu očitano, da
je že preživet: »Práve v porovnaní s dielami prostredia, nášmu sa tak veľmi blížiacimi, vidíme najlepšie,
čo všetko už naše umenie prozaické prekonalo, prípadne i z akých umeleckých alebo mimoumeleckých
príčin.« In prav za to primerjavo, kot se je delno ironično zaključila kritika, je bil roman pomemben. Bolj
pozitivne kritike je bil deležen prevod dve leti po izidu, ko je J. Ambruš v reviji Slovenské pohľady331
izpostavil aktualnost romana zamejskih prebivalcev v spremenjenih političnih razmerah na Slovaškem.
V besedilu je sicer našel nekaj slovenizmov (blatné cesty, naučenie, spomínam si ...), vendar je kljub
temu pozitivno vrednotil dotedanje Geraldinijevo prevajalsko delo ter ga vzpodbudil z besedami:
»Čakáme od Geraldiniho, že si bude systematicky všímať slovinskú literatúru a že obohatí slovenskú
literatúru prekladovú aj dielami zo starších období slovinskej literatúry.«332
K. Geraldini je bil v tem obdobju zaslužen tudi za izdajo antologije prevodov slovenske proze, ki jo je
sestavil že poleti leta 1941 in jo po Cankarjevi črtici naslovil Za krížom. Izdala jo je Slovaška matica leta
1942, torej že v času, ko se je druga svetovna vojna razplamtela tudi na slovenskih tleh in v Jugoslaviji.
V antologiji, gre za prvo zbirko slovenske proze v slovaškem jeziku, se nahaja osem Cankarjevih novel in
črtic, s po enim prevodom pa so predstavljeni še F. K. Meško, I. Prijatelj, F. S. Finžgar, F. Bevk, J. Kozak,
M. Kranjec, Prežihov Voranc in J. Jalen. Med prevodi se nahajata oba že omenjena prozna prevoda, ki sta
bila objavljena v reviji Slovenské pohľady. Naslovico je oblikoval J. Cincík, znan slovaški slikar, na zavihku
pa je izdaja pospremljena tudi s krajšim vpogledom v slovensko prozno ustvarjanje. J. Ambruš je v kritiki,
ki je bila objavljena v reviji Slovenské pohľady,333 poudaril, da so se Slovaki in Slovenci v zadnjih letih
precej zbližali, tudi zato, ker »tento malý národ, počtom menší ako my, imponoval nám svojou vysokou
kultúrou, a pritom jeho osud, práve tak ako náš, bol určovaný závislosťou od početne silnejšieho
partnera.«334 Ambruš je navedel, da je mlada generacija uspela uresničiti in poglobiti stare simpatije in
prijateljske stike med Slovaki in Slovenci, za kar so bile zaslužne tudi študijske izmenjave katoliških
študentov – v največji meri je to možnost na kulturnem področju izkoristil prav Geraldini. Kritik je
v članku pohvalil izbor proznih del, ki kažejo največjo težo prav s Cankarjem, iz katerega je izhajal velik
del slovenskega medvojnega pripovedništva. Obenem je Ambruša razveselilo dejstvo, da je bil Cankar
predstavljen tudi z drugimi motivi, ne le z motivom matere, ki je do izida antologije v slovaškem
kulturnem prostoru najbolj odmeval.
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Koloman K. Garaldini je uspel v omenjeni antologiji predstaviti glavne poteze slovenske proze. Skupaj
z drugimi prevodi, ki so predstavljeni v tem poglavju, ga lahko v letih pred drugo svetovno vojno in
v času vojne štejemo za največjega poznavalca slovenske književnosti med Slovaki, hkrati pa ga je
J. Jankovič335 v svojem slovarju prevajalcev označil tudi za najpomembnejšega prevajalca in
popularizatorja slovenske književnosti na Slovaškem na sploh. Zaradi spremenjenih političnih razmer,
v katerih se je znašel po končani vojni, je bil prisiljen v emigracijo. S tem pa mu je bilo kasneje
onemogočeno, da bi še naprej aktivno posegal na področje slovensko-slovaškega kulturnega
sodelovanja.
Poleti 1940 je Slovaško obiskala Avgusta Gaberščik-Smolej, soproga V. Smoleja, kar so na kratko omenili
tudi na straneh časopisa Slovák.336 Na predavanju, ki ga je takrat imela v okviru Slovaško-jugoslovanske
lige, je predstavila recepcijo slovaške poezije v Sloveniji in podala kritičen vpogled v mlado slovaško
pesniško generacijo. Na podlagi predavanja je skupaj z nekaterimi slovenskimi prevodi oktobra 1940
izšel obsežen članek v slovenski reviji Dejanje,337 ki ga je tedanji urednik J. Smrek v reviji Elán ponudi
v branje tudi slovaškim bralcem.338

2.2.3 Slovenski politični boj in negotova prihodnost
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev se je z zakonom o upravni ureditvi države, ki je bil sprejet
3. oktobra 1929, preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, državnč2o ozemlje pa je bilo razdeljeno na devet
banovin. Te so vodili državni uradniki – bani, ki so skrbeli za obče upravne zadeve, reševanje
gospodarskih, finančnih, socialnih, zdravstvenih, gradbenih in kulturnih problemom, odgovorni pa so bili
neposredno notranjemu ministru in uradom v Beogradu. Skoraj vsi jugoslovanski Slovenci so bili
vključeni v Dravsko banovino, v okvir katere je bila leta 1931 vključena še Bela krajina.
Nove politične razmere, ki so nastale ob razglasitvi kraljeve diktature, so v nekaj mesecih med Slovenci
prinesle olajšanje, tako med splošnim prebivalstvom kot tudi med strankarsko opredeljenimi veljaki in
gospodarstveniki. Vsi so namreč verjeli, da so se le na ta način politične razmere lahko premaknile
z mrtve točke. Nacionalni in skupščinski prepiri so omajali zaupanje v parlamentarno dogovarjanje,
vladna diktatura pa je bila na videz precej učinkovita, saj je v relativno kratkem času poenotila
zakonodajo in davčna merila ter sprejela vrsto novih zakonov.339
Diktatura je s seboj prinesla nove pritiske in pozive k državnemu poenotenju, pri čemer so bile
prepovedane vse narodne oznake in simboli posameznih narodov. Temu je sledila tudi šolska politika, ki
se je v tem času enostransko usmerila k oblikovanju in utrjevanju duhovne enotnosti Srbov, Hrvatov in
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Slovencev,340 kar je med Slovenci porajalo vprašanja o slovenski prihodnosti in slovenskem jeziku. Prav
narodna samoniklost je postala ena osrednjih tem med kulturniki in izobraženci.
Otežene razmere, tako gmotne kot politične, so vplivale tudi na ljubljansko univerzo, ki pa je kljub temu
ves čas do druge svetovne vojne uspela ohraniti svojo vlogo pri krepitvi slovenstva. Univerza, ki je
nastala junija 1919 in dva meseca kasneje ustanovila pet fakultet, je ob nastanku zaposlovala
18 profesorjev,341 na začetku tridesetih let pa je kljub vsem preprekam na njej poučevalo že
78 profesorjev in docentov – desetletje pozneje pa 95. Število študentov se je v tem času povečalo z 900
(leta 1919) na 2400 študentov (leta 1938), slovenski študentje pa so obenem študirali tudi na bližnji
univerzi v Zagrebu, nekateri pa so odšli celo v Pariz.342
V obdobju med obema svetovnima vojnama je bilo navkljub gospodarskim in političnim pretresom
s konca dvajsetih in začetka tridesetih let vseeno mogoče opaziti zaznaven kulturni razcvet v Sloveniji, ki
pa ga preostali del države zaradi jezikovne odmaknjenosti in nezanimanja ni opazil. Nastajala so nova
društva, odpirali so se muzeji, gledališča in filharmonija. Na več težav in političnega neodobravanja pa so
Slovenci naleteli pri ustanavljanju Narodne in univerzitetne knjižnice. Kljub dejstvu, da je v slovenskem
delu države v tridesetih letih obratovalo že nad 2.500 knjižnic, je bila Narodna in univerzitetna knjižnica
zasnovana šele leta 1938. Podobno se je onemogočal nastanek slovenske Akademije znanosti in
umetnosti, ki je nista podprli niti zagrebška niti beograjska akademija, z odlokom pa je bila ustanovljena
prav tako šele leta 1938.
Med pomembnejšimi društvi, ki so nastala v tem obdobju, je bilo Društvo novinarjev Slovenije, Društvo
slovenskih upodabljajočih umetnikov, Društvo slovenskih književnikov, Znanstveno društvo za
humanistične vede, kasneje pa tudi slovenski center mednarodnega društva pisateljev PEN. Med
starejšimi društvi je prestižno mesto ohranila Slovenska matica, ki je po letu 1928 razvila živahno
založniško dejavnost. Razmahnilo pa se je tudi časopisje, saj je leta 1919 izhajalo 87 različnih slovenskih
časopisov, leta 1939 pa že kar 245.343
Med društvi, ki so zaznamovala sodelovanje med Slovenci in Slovaki, se je v dvajsetih letih ustanovljeni
Jugoslovansko-češkoslovaški ligi pridružila slovanska sekcija mednarodne katoliške študentske
organizacije Pax Romana. Ta, sicer nazorsko opredeljena organizacija, je v naslednjem desetletju
povezala slovenske in slovaške študente, ki so kasneje močno zaznamovali slovensko-slovaško kulturno
sodelovanje. Na že omenjenem ljubljanskem kongresu organizacije Pax Romana, organiziranem poleti
1930, se je osnovala idejna zasnova študentskega sodelovanja slovanske katoliške mladine, o čemer je
obširno poročal slovenski tisk, kar v posebnem poglavju povzemam v nadaljevanju. Na tem mestu velja
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omeniti poročilo, ki je bilo objavljeno v slovaškem časopisu Slovák.344 V njem je J. Stano podrobno
poročal o poteku kongresa, še posebej pa je izpostavil nagovor Lovra Sušnika, ki je omenil preteklo
udeležbo Slovencev v Ružomberku, obenem pa je opozoril na značajsko sorodnost Slovencev in
Slovakov.
Že naslednje leto, v juliju 1931, je v Bratislavi potekal 3. kongres slovanskih katoliških akademikov in
seniorjev, ki se ga je udeležila številčna slovenska delegacija na čelu s F. Grivcem in L. Sušnikom. Ta
kongres je bil še posebno pomemben, saj je bil na njem sprejet sklep o ustanovitvi stalne komisije za
izmenjavo slovanskih katoliških študentov med slovanskimi univerzami, ki je imela sedež v Bratislavi.
V časopisu Slovák je bilo o poteku kongresa objavljenih več člankov,345 v enem od njih pa je objavljen
tudi krajši potopis iz mest, ki so jih udeleženci kongresa obiskali. Med drugim so ponovno obiskali tudi
mesto Ružomberok, kjer so se srečali s slovaškim političnim voditeljem A. Hlinko.
Na začetku septembra 1930 so slovensko časopisje začele polniti novice o italijanskih fašističnih gonjah
proti Slovencem, ki so potekale zlasti na tržaškem ozemlju. Da so se vzpostavljene vezi med
Češkoslovaško in Jugoslavijo oz. zlasti med Slovenci in Slovaki poglabljale, so pričala številna slovaška
poročila v povezavi s temi dogodki – še posebej so bili izpostavljeni dogodki pri Bazovici, kjer so bili po
montiranem procesu septembra 1930 ustreljeni trije Slovenci in Hrvat, pripadniki gibanja TIGR. Vsi
slovaški časniki,346 ki so se razpisali o italijanskem fašističnem terorju in nedolžnih žrtvah gonje, so se
jasno postavili na stran Jugoslavije in Slovencev. Slovenský denník je poročal celo o protestih v Bratislavi
v podporo Jugoslavije, ki se jih je udeležilo pet tisoč ljudi. Štirim žrtvam so v Bratislavi želeli postaviti tudi
spominsko ploščo,347 kar pa kasneje ni bilo uresničeno. Nekaj let pozneje so bili ti dogodki omenjeni tudi
na straneh slovaške literarne revije Elán, ko se jih je v svojem članku z grenkobo spominjal V. Smolej.348
O češkoslovaški naklonjenosti do Jugoslavije in Slovencev so prav tako pričali zapisi ob inavguraciji
novega poslanika v Češkoslovaški republiki. Na to mesto je bil leta 1931 imenovan slovenski liberalec
Albert Kramer, eden vodilnih slovenskih politikov tistega časa in tedanji urednik časnika Jutro. Pred prvo
svetovno vojno je bil Kramer eden od mnogih slovenskih študentov, ki so študirali v Pragi, ter je tako
nagovoril češkoslovaškega predsednika kar v češčini. Predsednik Masaryk mu je ob nastopu funkcije
dejal:
»Neprichádzate k nám neznámy a tiež naša zem nie je Vám pôdou cudzou. Poslanie, v ktorom ste
sem teraz opätovne zavital, poskytne Vám priležitosť pokračovať vo svojej dávnej činnosti,
smerujúcej k prehĺbeniu vzájomných stykov česko-slovensko-juhoslovanských. Priateľstvo medzi
našimi oboma štátmi je už pevne zakotvené v dušiach ľudu našich národov, ale treba, aby naša
vzájomnosť bola tiež prevádzaná prakticky.«349
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Z zgornjimi besedami je bilo lepo povzeto glavno vodilo češkoslovaško-jugoslovanskih stikov v tem
obdobju, ki so kljub stalnemu poudarjanju vzajemnosti, naklonjenosti in prijateljstva premalokrat
prehajali v prakso in realno življenje.
V slovaškem dnevnem časopisju je bilo v naslednjih mesecih objavljenih nekaj političnih notic, med
katerimi se je nahajalo poročilo o postavitvi spomenika pokojnemu kralju Petru I. v Ljubljani leta 1931,
kjer se je na slovesnosti zbralo več kot 50.000 ljudi,350 večje število člankov pa je bilo objavljenih ob
kasnejših političnih pretresih v Kraljevini Jugoslaviji, ki jih je prinesla septembra 1931 oktroirana
ustava.351 Z njo so bile obnovljene nekatere politične in socialne svoboščine, vendar pa sta se diktatura
in zaostren centralistični sistem še vedno nadaljevala. Z novo ustavo je bila vlada odgovorna neposredno
kralju in ne več narodni skupščini, poseben volilni zakon pa je določal javne volitve in vsedržavne volilne
liste. Ob dejstvu, da so bile narodne politične stranke še naprej prepovedane in ob posledičnem bojkotu
številnih strank, je na volitvah tega leta nastopila le lista generala Živkovida, ki je bila močno prepletena
s kraljem. Nova vlada je po volitvah ustanovila vsedržavno Jugoslovansko radikalno kmečko demokracijo,
ki se je leta 1933 preimenovala v Jugoslovansko nacionalno stranko. V njej so bili združeni srbski radikalci
in demokrati, iz Dravske banovine pa so se stranki pridružili liberalci. Slovenski liberalci so že leta 1931,
po odstopu predstavnika Slovenske ljudske stranke, stopili v vlado in prevzeli glavne funkcije v Dravski
banovini.352
Ob notranjepolitičnih dogodkih v Jugoslaviji se je v slovaškem tisku posebej o Slovencih iz razumljivih
razlogov pisalo zgolj obrobno in skopo. Med redkimi zapisi je bila na straneh časopisa Slovák ob opisu
zapostavljenosti in izkoriščanja Slovencev s strani Beograda predstavljena slovenska narodna poteza,
kjer je bilo navedeno: »Známo je tiež veľmi dobre, že práve Slovinci sú chladnokrvní v podobných veciach
a demonštácia je ich poslednou zbrapou.«353 O Slovencih in Ljubljani je pisal tudi F. A. Guľa, ki je objavil
članek Bela Ljubljana.354 V njem je bralcem približal nekatera dejstva o slovenski prestolnici, ki je takrat
imela 50.000 prebivalcev in v kateri so prav v tem času postavili nebotičnik. O Slovencih je avtor članka
zapisal, da so prijetni in navzven dobro situirani, Ljubljana pa gosposko vzvišeno, razvito in prijetno
gostoljubno mesto. Obenem jo je označil, tudi malo z grenkim priokusom, za eno od najspodobnejših
mest, saj v njej ni bilo nočnega življenja. Ni bilo niti plesov, ne glasbe, po nočnih ulicah pa je le redko
postopala kakšna postava. V članku je bila omenjena tudi slovenska kultura, obenem pa si je avtor
zaželel bolje spoznati slovensko književnost, ki pa je bila takrat Slovakom na žalost nedosegljiva:
»Zaujímalo by človeka, čo produkovalo Slovinsko na poli literatúry, bohužiaľ, nestojí nám k dispozícii
prekladová literatúra. Bolo by veľmi potrebné preložiť voľačo od Prešerna, Vodnika a Valvasora. Ak pre
nič iného, aspop z pozornosti a za odplatu, ktorú prejavil dr. France Stelé svojím prekladom Urbanovho
350
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„Živého biča“.«355 Obenem je avtor v nadaljevanju nadvse kritično opredelil slovaško prevodno dejavnost
z besedami: »Veľa sme pozadu za Slovinskom...«356
Ob Koroščevi šestdesetletnici je bil v časopisu Slovák objavljen članek,357 ki je opisoval dotedanjo
politično kariero A. Korošca. Avtor članka je slovenskega politika predstavil v širših jugoslovanskih
državnih okvirjih – kot neumornega borca za narodne pravice Slovencev ter hkrati državnika, ki je ob
razglasitvi diktature uspel prestopiti nacionalna trenja za dosego skupnega državnega blagra: »Je nie len
slovinským vlastencom a politikom, ale patrí celej Juhoslávii, pre sjednotenie ktorej mnoho vykonal. Jeho
význam je svetový.«358 Ob Koroščevem jubileju je bila kratka notica objavljena tudi v slovaški
literarno-politični reviji Prúdy.359 V njej je bilo predstavljeno dejstvo, da je Korošec utrdil svoje
prijateljske stike s češkoslovaškim narodom s protestno udeležbo na Jiráskovi prisegi že 13. aprila 1918,
ko je slavni češki pisatelj pozval Čehe in Slovake k boju za državno in narodno samostojnost.
V reviji Prúdy je bilo na začetku tridesetih let ob že omenjenem članku o novi ustavi in ob spremljanju
političnega dogajanja konec dvajsetih let objavljenih tudi nekaj drugih političnih zapisov o Jugoslaviji, ki
pa so bili, v skladu z uredniško politiko, centralistično obarvani. Med takšne sodi tudi sicer zanimivo
poročilo o osnovanju male antante, ki ga objavil Štefan Osuský,360 generalni sekretar češkoslovaške
delegacije na pariški mirovni konferenci. V njem je v vznesenem duhu podal dogajanje na pariški mirovni
konferenci in predstavil svoj pogled na začetek češkoslovaško-jugoslovanskega politično-obrambnega
sodelovanja.
Konec leta 1932 so Kraljevino Jugoslavijo zaznamovale puktacije, sprva na Hrvaškem in v Srbiji, kasneje
pa se je deklaraciji meščanskih opozicijskih strank z zahtevo po avtonomiji pridružila tudi slovenska
opozicija. Z deklaracijo, ki je bila objavljena na silvestrovo leta 1932, je bil obujen program Zedinjene
Slovenije, v katerem je bila izražena zahteva po združitvi Slovencev, strnjeno živečih v štirih državah. To
združitev bi lahko zagotovili le jugoslovanski Slovenci, za kar pa je bila potrebna samostojnost, politična
sila ter enakopraven položaj s Srbi in Hrvati. Vlada v Beogradu je na punktacije odgovorila z nasiljem.
Hrvaškemu opozicijskemu voditelju Mačku so sodili in ga zaprli, več slovenskih katoliških voditeljev pa so
konfinirali v Bosno in Hercegovino. Preganjanju se ni izognil niti vodja Slovenske ljudske stranke Korošec,
ki je bil prisiljen oditi v srbsko zdravilišče, kasneje pa v Tuzlo in na hrvaški otok Hvar, od koder se je vrnil
leta 1934.361

355

Ibid.
Ibid.
357
Slovák, 11. 5. 1932.
358
Ibid.
359
Prúdy, XVI, 1932, št. 5, str. 321. V reviji sta bili v tem času obeleženi tudi sedemdesetletnica slovenskega slavista
M. Murka, ki je bil od leta 1920 profesor na praški univerzi (Prúdy, XV, 1931, št. 2, str. 128), in šestdesetletnica
slovenskega arhitekta J. Plečnika (Prúdy, XVI, 1932, št. 1, str. 62). Plečnik je imel določen vpliv tudi na slovaškega
arhitekta D. Jurkoviča.
360
Prúdy, XVI, 1932, št. 7, 395–401.
361
Vodopivec 2007: 221–222. O dogajanju v Sloveniji je bil v slovaškem glasilu katoliške inteligence Nástup
objavljen članek (prevedel ga je J. Kosorin), v katerem so bile omenjene politične čistke in ukinjanje političnih
strank ter društev, nastala slovenska politična situacija pa je bila povzeta z besedami: »Politický stav Slovinska je
dnes v znamení teroru.« (Nástup, I, 1933, št. 1, str. 7–9)
356

63

O slovenski deklaraciji (oz. slovenskih punktacijah) so poročali tudi osrednji slovaški dnevniki. Zelo
naklonjen slovenskemu narodnopolitičnemu programu in boju je bil, za razliko od časnika Slovenský
denník, predvsem slovaški časopis Slovák. V članku,362 ki je bil objavljen na naslovnici, je bilo ob prevodu
slovenske deklaracije zapisano, da imajo »Slovinci [...] so Slovákmi spoločnú vlastnosť – sú trpezliví
a znášajú krivdy, kým sa nádoba nepreplní.« Našteti so bili tudi protinarodni ukrepi, ko je jugoslovanska
vlada prisilno upokojila, odpustila ali pa razselila najboljše slovenske profesorje, pri slovaškem časopisu
pa so obenem izrazili podporo slovenskim prizadevanjem: »My Slováci môžeme len s radosťou vítať
pohyb Slovincov, lebo v pom vidíme prejav uvedomelej hrdosti a uvedomenia toho slovanského národa,
ktorý si zasluhuje našej najväčšej cti.«
Pri časopisu Slovák so v naslednjih dneh poročali o aretaciji Antona Korošca in o problemih v diktaturi,363
glede na svojo nazorsko usmeritev pa je slovaški časopis v precep vzel liberalni slovenski časopis Jutro, ki
ga je vodil A. Kramer,364 bivši poslanik v Pragi, saj so se na straneh časopisa vrstili pozivi po obračunu
z izdajalci.365 Glede na intenzivno poročanje slovaškega časopisa Slovák, kar jugoslovanskemu vrhu ni
bilo po volji, so oblasti poskrbele, da slovaški časnik ni več prihajal na naslove bralcev iz vrst slovaške
manjšine v Vojvodini. Kljub močnemu političnemu neodobravanju pa je Slovák še naprej kritično poročal
o diktaturi v Jugoslaviji in gonjah proti katolištvu, kar so dokazovali članki o dogajanju v Sloveniji in
Jugoslaviji, ki so izhajali še celo pomlad leta 1933.366
Slovaški časopis Slovenský denník je v tem obdobju obrobno poročal o trboveljskih šolarjih, ki so odšli na
pevski nastop v Bratislavo367 in o predavanju Ljudevita Pivka v okviru jugoslovanskih dni v Bratislavi.
Pivko, soustanovitelj in kasnejši predsednik mariborskega odseka Jugoslovansko-češkoslovaške lige, je
predaval o carzanski zaroti iz prve svetovne vojne, pri kateri je sodeloval s Čehi. O tem je izdal obsežno
knjigo v večih delih z naslovom Proti Avstriji.368 Na straneh časopisa Slovák pa sta bila v približno istem
obdobju objavljena članka o 40-letnici delovanja najstarejšega slovenskega akademskega društva Danica
ter o ljubljanski univerzi in njenem boju za preživetje.369
Jeseni 1934 so slovaško dnevno časopisje polnila poročila o atentatu na jugoslovanskega kralja
Aleksandra I., ki ga je v Marseillu zaradi državne centralistične politike izvedel makedonski nacionalist
v sodelovanju s hrvaškimi ustaši. V Jugoslaviji je atentat sprožil val javnega ogorčenja, vendar pa so se
obenem okrepila gibanja za demokratično reševanje narodnih sporov in vprašanj, ki so bila pogoj za
večjo stabilnost v državi. V vsem slovaškem dnevnem tisku so se vrstili opisi kraljevega življenja in
njegove politične poti ter izrazi sožalja, umanjkala pa ni niti obsodba dejanja. O umorjenem vladarju je
za časnik Slovenský denník spregovori slovenski slikar Ivan Žabota, ki je leta 1926 na Bledu portretiral
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jugoslovanskega kralja.370 Omenjeni dogodek je za nekaj časa zasenčil vsa druga poročila o Jugoslaviji
v slovaškem tisku.371
Na straneh časopisa Slovák so se leta 1935 nadaljevala poročila o Slovencih, med njimi predvsem
o italijanskem odnosu do slovenske manjšine,372 kar je bila v tem obdobju tema, ki je ni bilo mogoče
prezreti niti v pretežno literarnih revijah. Od znanstvenih tem je bil v omenjenem dnevniku marca 1935
predstavljen izid novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika in opisano znanstveno delo na ljubljanski
univerzi.373
Sredi tridesetih let so se na Češkoslovaškem (in Slovaškem) ponovno začela vrstiti poročila o političnih
pretresih v Jugoslaviji, o protestih in padcu vlade. Po smrti kralja Aleksandra je sicer prišlo do delne
politične sprostitve, vendar so veliki politični in ideološki spopadi, ki so od konca dvajsetih let pretresali
Jugoslavijo in Evropo, še okrepili razhajanja v največjih slovenskih političnih strankah – tako v Slovenski
ljudski stranki, kot tudi v liberalnem taboru in med slovenskimi socialisti. Močno je na nastalo situacijo
vplivala razpustitev strank, ki so v času diktature na različne načine poskušale ohranjati svojo volilno
bazo in vpliv. Pri tem je bila najuspešnejša Slovenska ljudska stranka, ki je že leta 1932 organizirala
protirežimsko proslavo ob 15. obletnici podpisa majniške deklaracije, na kateri so udeleženci izrazili silna
nacionalna čustva. Ob prepovedi takovrstnih zborovanj je stranka v ta namen začela organizirati
evharistične kongrese. Še posebej dobro je bil obiskan kongres v Ljubljani konec junija 1935, o katerem
je poročal tudi slovaški dnevnik Slovák. V objavljenem poročilu lahko zasledimo navdušenje nad
dogodkom in grandioznost samega dogodka, ki se ga je po poročanju slovaškega časopisa udeležilo nad
120.000 ljudi.374
Drugačen vpogled v politično dogajanje v Sloveniji je prinesel časopis Robotnícke noviny,375 glasilo
proletariata, ki sicer ni imel tolikšnega vpliva kot oba osrednja slovaška dnevnika. Na straneh
omenjenega časopisa je bilo objavljeno poročilo o zletu društev Svoboda v Celju, kjer se je zbrala
zavidanja vredna množica. Zlet je Korošec, ki je takrat vstopil v vlado in postal notranji minister, iz
političnih razlogov prepovedal, saj so se v društvih združevali predvsem pripadniki Socialistične stranke
Jugoslavije, ki je bila z diktaturo razpuščena.376 Avtor članka je ob tej potezi očital Korošcu, da ob lastni
stranki ne trpi nobene druge stranke v Sloveniji, obenem pa je napadel tudi novo jugoslovansko vlado.
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Po smrti kralja Aleksandra so v Jugoslaviji namesto mladoletnega prestolonaslednika Petra vladarske
posle prevzeli trije kraljevi namestniki, med katerimi je bil najpomembnejši Aleksandrov bratranec Pavle.
Vlada je v začetku leta 1935 razpustila narodno skupščino in za maj 1935 po nekoliko spremenjenem
volilnem zakonu iz leta 1931 razpisala volitve. Na njih so nastopile štiri volilne liste, pri čemer je zmagala
dotedanja vladna stranka, veliko glasov pa je dobila tudi opozicija s hrvaškim politikom V. Mačkom na
čelu. Politične razmere v državi so se po volitvah še zaostrile, knez Pavle pa je sestavo vlade zaupal
srbskemu radikalcu M. Stojadinovidu, ki je bil v prejšnji vladi finančni minister in je užival velik ugled.
Junija 1935 je Stojadinovid sestavil vlado s predstavniki Slovenske ljudske stranke in muslimanskimi
poslanci Mehmeda Spaha. Obenem se je iz omenjenih treh strank oblikovala nova režimska stranka
Jugoslovanska radikalna zajednica. V nasprotju z dotedanjo vladno Jugoslovansko nacionalno stranko, ki
je prešla v opozicijo, je bila Jugoslovanska radikalna zajednica sestavljena iz treh nacionalnih strank.
Podporo je pri tem imela predvsem v tistih delih države, od koder so prihajali ministri, Hrvaška pa se je
ob tem počutila obkoljeno in izigrano, kar je pripomoglo k ponovnemu zaostrovanju razmer v državi.377
Ob nastopu španske državljanske vojne leta 1936 se je pozornost slovaških in slovenskih medijev
preusmerila na dogajanje na jugozahodu Evrope. Slovaški časopis Slovák je v skladu s svojo politično
opredelitvijo bil bolj naklonjen Francovemu režimu, dogajanju v Sloveniji pa je bilo s tem namenjeno
manj prostora. Ko so se na straneh omenjenega slovaškega dnevnika vendarle pojavili zapisi
o Jugoslaviji, pa so se poročila osredotočila na Hrvate in njihovega političnega voditelja Mačka, ki je budil
večje simpatije kot pa Slovenec Korošec, ki je po volitvah leta 1935 ponovno vstopil v vlado in začel
sodelovati s Srbi.378
Na straneh časopisa Slovák je bilo septembra 1938 objavljeno poročilo o 17. kongresu mednarodne
katoliške organizacije Pax Romana, ki je potekal v Sloveniji,379 v naslednjih mesecih pa je češkoslovaško
notranjo politiko in medije zaznamoval predvsem münchenski sporazum, ki je omenjen v prejšnjem
poglavju. Po omenjeni konferenci štirih velesil s konca septembra 1938, je Češkoslovaška izgubila skoraj
tretjino državnega ozemlja, predsednik Beneš je odstopil in emigriral, v nadaljnjem političnem
zaostrovanju pa je v okviru Češkoslovaške republike tudi Slovaška na čelu z Jozefom Tisom 6. oktobra
1938 razglasila avtonomijo. Marca naslednjega leta je prišlo do oblikovanja samostojne Slovaške države
in s tem do dokončnega razpada Češko-slovaške.
V teh mesecih je časopis Slovák, ki je z uveljavitvijo cenzure postal glavni slovaški dnevnik, objavil še
nekaj novic o Jugoslaviji, predvsem o političnem dogajanju v državi, Slovenija pa je bila le obrobno
omenjena. Naprimer ob preoblikovanju banovin, ko je bila ustanovljena samostojna banovina
Hrvaška,380 za kar je imel največje zasluge hrvaški politik Maček, ki je že po volitvah 1935 vztrajal pri
temeljiti federalni preureditvi države, pot k rešitvi hrvaškega vprašanja pa se je ponudila po odstopu
vlade februarja 1938. Na spremembo moči v jugoslovanski narodni skupščini je vplivala spremenjena
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vladna zunanja politika, ki se je po letu 1935 začela oddaljevati od politike Francije, Velike Britanije in
držav male antante ter se je vse bolj zbliževala z Italijo in Nemčijo. Z odločitvijo Stojadinovida za
ratifikacijo konkordata z Vatikanom leta 1937 so se proti vladi obrnili tudi pravoslavni Srbi. V želji po
pomiritvi strasti so bile na začetku leta 1938 razpisane nove volitve, na katerih pa je zaradi očitkov po
spogledovanju z nacizmom in fašizmom ter zaradi avtoritarne drže Stojadinovid utrpel velike izgube,
opozicija pa se je še okrepila.
Po odstopu vlade na začetku leta 1938 se je oblikoval nov politični blok, ki ga je vodil dotedanji minister
D. Cvetkovid. Slednji je imel več posluha za razrešitev hrvaškega vprašanja, kar je pripeljalo do
sporazuma z Mačkom in avgusta 1939 do ustanovitve banovine Hrvaške. Po državi so se razvneli
protesti, zlasti med Srbi, avtonomijo pa so vse glasneje zahtevali tudi Slovenci in Črnogorci. Strasti so se
pomirile na posredovanje kneza Pavla, ko se je sredi leta 1940 preoblikovala vlada, v kateri je
podpredsednik postal V. Maček, v vlado pa je vstopil tudi A. Korošec. S tem je Slovenska ljudska stranka
bila primorana spremeniti svojo politiko in je ublažila svoje zahteve po preoblikovanju dotedanje
Dravske banovine v banovino Slovenijo.381
Slovenska ljudska stranka je s prihodom na oblast doma začela utrjevala svoj položaj in je v zadnjih letih
pred drugo svetovno vojno uspešno ohranjala svoje volilno zaledje in politično prednost pred drugimi
slovenskimi strankami. Skupaj s Cerkvijo ji je na javnih prireditvah in manifestacijah uspelo zbrati na
desettisoče ljudi. Med najbolj množično obiskane prireditve sodi kongres Kristusa kralja, ki je potekal
29. julija 1939 v Ljubljani. O njem je poročal tudi slovaški dnevnik Slovák,382 ki je ob poudarjanju
katoliškega zavzemanja za mir obenem objavil še potek slavnostne igre, ki so jo uprizorili na stadionu
v Ljubljani in pri kateri je sodelovalo kar tri tisoč nastopajočih.
Spomladi leta 1940 je jugoslovanska vlada poostrila nadzor nad političnimi nasprotniki, zaprtih in
interniranih v Hercegovino je bilo tudi veliko slovenskih komunistov, ki so v Sloveniji v drugi polovici
tridesetih let s svojim bojem za uresničitev narodnih zahtev uspešno pridobivali nove podpornike, zlasti
med študenti na ljubljanski univerzi. Prvak slovenskih klerikalcev A. Korošec je kot prosvetni minister
v Cvetkovidevi vladi takrat izdal prve rasistične in protisemitske uredbe, kar je vzbudilo celo nemško
pozornost. Ob tem pa, tako kot nekateri drugi pripadniki konservativnega jedra Slovenske ljudske
stranke, tudi Korošec ni skrival simpatij s fašističnim modelom oblasti in državne organizacije.
Jugoslavija je ob bližajoči se vojni leta 1939 razglasila nevtralnost, vendar je kasneje postalo jasno, da se
bo vojni le stežka izognila. Vse od razpada Češkoslovaške in še posebej po nemški zmagi nad Francijo so
v Slovenski ljudski stranki zagovarjali poskus ohranitve Jugoslavije, toda obenem so že računali tudi
z njenim razpadom. Korošec je menil, da bi ob razpadu morala Dravska banovina ostati v celoti pod enim
okupatorjem – pri tem je mislil predvsem na Nemčijo in podobno ureditev slovenskega položaja v okviru
fašistično-nacionalističnega novega reda, kot jo je po nemškem razbitju Češko-slovaške imela
Slovaška.383 Ta ideja se je verjetno utrdila ob Koroščevem obisku na Slovaškem maja 1940, kjer se je
takrat še kot predsednik jugoslovanskega senata srečal z Jozefom Tisom, predsednikom samostojne
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Slovaške države.384 Korošec se je z delegacijo v Bratislavi mudil na poti iz mednarodnega sejma
v Vroclavu, o vsebini pogovorov pa ni veliko znanega.385 B. Godeša je na podlagi nekaterih poročil sicer
sklepal, da se je Korošec želel na obisku s Tisom približati nemški politiki in zagotoviti ohranitev Slovenije
na način, ki so ga izbrali slovaški klerikalci.386
Decembra 1940 je Korošec nenadoma umrl. Z njim je na predvečer začetka vojne na slovenskih tleh
s političnega prizorišča odšel narodni in strankarski voditelj, ki si je z nesramežljivim taktiziranjem in
skrajnim pragmatizmom sicer pridobil številne sovražnike, vendar je po svojih sposobnostih in ugledu
v Beogradu in drugod po kraljevini daleč prekašal druge slovenske politike in tekmece. V slovaškem
dnevniku Slovák387 je bil ob Koroščevi nagli smrti objavljen nekrolog z njegovo fotografijo.
O jugoslovanskem šolskem ministru, kar je postal maja tistega leta, so zapisali, da je šlo za enega od
najprepoznavnejših politikov v Jugoslaviji in voditelja Slovencev, obenem pa so dodali, da je bil
»predovšetkým slovinským politikom, ktorý sa staral všade o veci svojej užšej vlasti.«388
Slovenci v Dravski banovini so se ob Koroščevi smrti znašli na pragu druge svetovne vojne brez jasnega
načrta in brez vsakršnega dogovora. Oviro pri povezovanju in sodelovanju med strankami pa so
predstavljaje predvsem ideološka in politična nestrpnost ter nazorske razlike. V tridesetih letih se je
slovenski politični prostor zožil, tradicionalni tabori – liberalni, katoliški in socialistični – pa so se razcepili
in razkrojili. Pod vplivom političnega razvoja v Evropi in bližajoče se vojne sta se med Slovenci oblikovala
dva ideološka bloka, ki sta bila nespravljivo sprta – obe tradicionalni stranki, liberalna in katoliška, na eni
strani, na drugi strani pa se je oblikovalo narodnoobrambno gibanje, ki je težilo k povezovanju
protifašističnih in narodno usmerjenih skupin.
Ko je jugoslovanska vlada na Dunaju 25. marca 1941 pod hudimi nemškimi pritiski pristopila k trojnemu
paktu, so vodilni slovenski katoliški politiki podprli vladno odločitev, saj so bili prepričani, da se bo
Jugoslavija tako izognila vojni. Jugoslovansko odločitev so z navdušenjem pozdravili tudi Slovaki, o čemer
poroča časopis Gardista.389 Toda že dan kasneje je v Beogradu prišlo do množičnih demonstracij proti
paktu s Hitlerjem. Skupina častnikov je naslednjo noč z vojaškim udarom strmoglavila vlado in kraljeve
namestnike ter 17-letnega Aleksandrovega sina Petra razglasila za polnoletnega, s čimer je lahko prevzel
oblast. O dogajanju sta na Slovaškem poročala tako dnevnik Slovák kot Gardista,390 ki sta podrobno
spremljala dogodke ter izpostavila negotovost v zunanjepolitični usmeritvi Jugoslavije.
Dogodki v Beogradu so slovenske voditelje in slovensko javnost presenetili in zbegali. V Slovenski ljudski
stranki so v zadnjih dneh pred nemškim napadom poskušali navezati stike z nemškim in slovaškim
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poslaništvom v Beogradu, obenem pa pridobiti Mačka in njegovo stranko za idejo o skupni
hrvaško-slovenski državi, v kolikor bi Jugoslavija razpadla. Maček in njegovi sodelavci za takšne pobude
niso pokazali zanimanja, konkretne dogovore med slovenskimi politiki, kako ravnati v okupacijskih
razmerah, pa je prehitela vojna. Kljub vsemu naštetemu pa pred prihodom okupacijskih čet na
slovenskih tleh ni nihče razmišljal o sodelovanju z okupatorjem. 6. aprila 1941 se je z napadom nemške
vojske druga svetovna vojna razširila tudi na slovensko ozemlje.391

2.2.4 Več slovaškega: razcvet knjižne prevodne tradicije
Slovenci so bili v desetletju pred drugo svetovno vojno duhovno in kulturno bolj odprti in tesneje
povezani z zahodno Evropo kot kdajkoli prej, obenem pa so bili močno zaposleni sami s seboj, s svojim
položajem v Jugoslaviji ter z notranjimi spori in delitvami.392 Podobno notranjepolitično situacijo, ki je
brzdala kulturni razcvet, lahko v tridesetih letih dvajsetega stoletja opazimo tudi pri Slovakih, ki pa so bili
na kulturnem področju slabše razviti od Slovencev. Kljub splošnemu počasnejšemu kulturnemu razmahu
pa so Slovenci o slovaškem kulturnem ustvarjanju v obdobju po letu 1930 vedeli veliko več kot desetletje
poprej. Zanimanje za slovaško kulturo velja pripisati zlasti dejstvu, da se je slovenski kulturni prostor
v tistem času še bolj poglobljeno zanimal za celotno Češkoslovaško republiko, v okviru katere so Slovaki
pridobivali vse večjo veljavo.
V tridesetih letih dvajsetega stoletja so Slovaki z ustanavljanjem različnih društev in krožkov ter zbrani ob
nekaterih novih kulturnih, oz. kulturno političnih revijah postopoma pridobivali trdnejšo narodno
samozavest, ki jim je omogočala lažjo prepoznavnost v tujini. S kulturnega vidika je v tem kontekstu
pomembna predvsem slovaška revija Elán, ki je namenila več prostora tuji kulturi, v njej pa je bila
z večimi članki zastopana tudi slovenska kultura. Na ta način se je med Slovaki ustvarilo zanimanje in pa
prostor za promocijo slovenske kulture, ki ga poprej v takšni obliki ni bilo.
V slovenskem revijalnem tisku se je v tem obdobju še naprej pojavljalo veliko člankov in umetniških
besedil, ki so pričali o kontinuiteti prisotnosti češke kulture med Slovenci. Ob njej pa se je, sprva sicer
skoraj nezaznavno, potem pa vse uspešneje začelo pojavljati tudi slovaško kulturno ustvarjanje. Ta
proces ni bil organiziran ali kako drugače programsko utemeljen, vseeno pa je prišel do izraza predvsem
v periodičnem tisku, kjer se je vse do konca desetletja vztrajno stopnjeval. Ob že tradicionalnih revijah
(Dom in svet, Sodobnost, Ljubljanski zvon) je slovaška kultura našla prostor še v reviji Dejanje393 ter
obrobno tudi v Češkoslovaško-jugoslovanski reviji.394 Ob teh revijalnih objavah je v obravnavanem
desetletju izšlo še nekaj knjižnih prevodov iz slovaške književnosti, pri čemer pa sta bila pomembnejša
zlasti dva slovaška romana.
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Leta 1932 je izšel prevod romana takrat mladega slovaškega pisatelja M. Urbana Živi Bič, ki je na
Slovaškem izšel pet let prej in si je kmalu po izidu pridobil sloves širše prepoznavnega in popularnega
dela, ki je bilo posvečeno vojnemu obdobju. Roman, ki je razdeljen na dva dela, prikazuje soočanje
vaškega prebivalstva s severa Slovaške s prvo svetovno vojno in posledicami, ki jih je prinesla vojna.
Knjigo je v slovenščino prevedel F. Stele,395 ki je prevod opremil z uvodom, v katerem je predstavil
vpogled v kulturno življenje slovaškega naroda. V njem je navedel, da je »prvih deset let povojne
slovaške književnosti pravo čudo v sodobnem svetu [...]«396 Prevajalec je uvodoma omenil vsebino in
širšo zasnovo prevedenega dela, pri čemer je dodal, da gre za trilogijo, v kateri je izšlo tudi že
nadaljevanje, drugi od treh romanov z naslovom Megle ob zori.397
O slovenskem prevodu romana slovaškega pisatelja Urbana sta poročala F. Kalan v reviji Modra ptica398
in T. Debeljak v Domu in svetu.399 Debeljak je v svoji kritiki slovaški roman najprej primerjal s Finžgarjevo
novelo Boji in izrazil obžalovanje, da slednja ni nikoli prerasla v obsežnejše delo, saj bi bila povsem
enakovredna slovaškemu romanu, ki je bil po mnenju kritike uvrščen celo med najboljša evropska dela
tistega obdobja. Ob opisu vsebine in izpostavitvi izrazite dvodelnosti romana je Debeljak prevod ocenil
za izvrsten, saj praktično ni našel napak, obenem pa je dodal, da »se bere kot izvirno domače delo.«
V omenjenem članku, objavljenem v Domu in svetu, je T. Debeljak med drugim izrazil željo, da bi bil ob
Urbanovem romanu preveden tudi roman M. Kukučína: »Želeti bi bilo še, da kdo slejkoprej prevede tudi
Kukučinovo „Hišo na stani“, ne samo zato, ker je to klasična slovaška umetnina, ampak tudi zato, ker so
opisani v nji naši kraji (Dalmacija) in naši ljudje, in je eden glavnih dokumentov slovaško-jugoslovanskih
kulturnih zvez.«400 Omenjena želja se je kaj kmalu uresničila, saj je Kukučínov prevod v slovenščini izšel
leta 1935 pod naslovom Hiša v bregu. Gre za realistično delo, ki je nastalo še pred prvo svetovno vojno,
v Jugoslaviji pa je postalo popularno predvsem zaradi dogajalnega prostora v romanu, ki ga zaznamuje
otok Brač, kjer je Kukučín preživel dobrih deset let svojega življenja.401 Hišo v bregu je v slovenščino
prevedel Viktor Smolej,402 ki se je leto prej na študijski izmenjavi na filozofski fakulteti v Bratislavi
dodobra spoznal s slovaščino – Kukučínovo delo pa je bil njegov prvi knjižni prevod iz slovaščine. Prevod
v Sloveniji kljub drugačnemu pričakovanju ni doživel večjega odmeva, kar lahko morda pripišemo, kot je
to v eni od redkih ocen izpostavil J. Šilc,403 takrat že preživeti realistični suhoparnosti, ki zaznamuje
roman.
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V slovenskem periodičnem tisku so se od leta 1935 vse pogosteje začeli pojavljati članki o slovaški
književnosti in kulturi. V Ljubljanskem zvonu je tega leta izšlo krajše poročilo o sodobnem slovaškem
romanu,404 v katerem je z inicialko podpisani avtor (sklepamo lahko, da je šlo za O. Berkopca) povzel
članek K. Čapka, ki je bil objavljen v češki reviji Přitomnost.405 V njej so bili izpostavljeni in analizirani
štirje sodobni slovaški romani: dva romana M. Urbana, Živi bič (Živý bič) in Megle ob jutranjem svitu
(Hmly na úsvite), roman Neizorana polja (Pole neorané) P. Jilemnickega in roman Zasekana pot (Cesta
zarúbaná) F. Kráľa.406 Navedeni romani prikazujejo vaško življenje, ki je sicer tema tudi že realističnih
generacij pred vojno, posebnost sodobnih romanov pa je bila v njihovem spremenjenem prikazu vasi, ki
jo je bilo treba na novo zgraditi: »Kaže, da je po občutju pisateljev boj za narod, za njegovo etnično
ohranitev in zavednost že bolj ali manj končan: nova literatura je že plod osvobojenega naroda. [...]
Pisatelji nam slovaške vasi ne kažejo več v njenem starinskem značaju in ljudski svojevrstnosti, marveč
pod aspektom velikega in težkega preroda. Vas ni več nekaj, kar je treba ohraniti, marveč je postala
snov, ki jo je treba pregnesti in postaviti na novo.«407
O sodobni slovaški književnosti je v tem obdobju pisal tudi A. Mráz, ki je v vsebinsko poglobljenem
članku Slovaška povojna literatura408 na začetku članka omenil predstavnike slovaškega realizma,
osredotočil pa se je zlasti na sodobne slovaške pisce: »Nova era v slovaški literaturi se začenja ob
prevratu s tem, da se ji pridružijo desetine novih tvorcev, da se razširi tematično področje, da se pri nas
udomačuje nova leposlovna kultura z novimi smotri.«409 Te smotre so sicer še uspeli dosegati nekateri
predvojni avtorji, med njimi M. Kukučín, J. Jesenský, M. Rázus, L. Nádaši – Jégé ter I. Krasko, vse bolj pa
je osrednjo vlogo v slovaški književnosti začela prevzemati mlajša generacija. V prozi je čutna povojna
razpoloženja med prvimi upodobil Tido J. Gašpar, omenjene so bile še pripovedke J. Alexyja, slovaški
povojni civilizem in naturizem pa je v prozi najizraziteje predstavil J. Cíger – Hronský. Na sploh je bilo po
mnenju Mráza v tem obdobju prisotno oziranje k literarnim vzornikom, kakršna sta bila tudi Kukučín in
Krasko. Slednji je bil naprimer vzornik J. Smreka, ki se je v svoji prvi zbirki Obsojen k večni žeji (Odsúdený
k večitej žízni) spogledoval s Kraskovim pesimističnim izrazom. Na podoben način je pesnil E. B. Lukáč, ki
je svetobolju ostal zvest tudi v kasnejših zbirkah – za razliko od Smreka, ki je ubral drugačno, bolj
vitalistično pot. Od pomembnejših slovaških pesnikov med obema vojnama, ki jih je navedel avtor
članka, so omenjeni še A. Žarnov, V. Beniak in M. Haľamová.
Mráz je za višek slovaške literarne tradicije vaških motivov označil Urbanov roman Živi bič: »Močan
patos zdravega življenja krepko doni nasproti svetovnemu razkroju,« in ga postavlja ob bok svetovni
literaturi: »Mogoče nima niti eno delo iz svetovne literature z vojno problematiko tako močne etične
podlage kakor Urbanov Živi bič, s katerim je slovaška literatura dostojno stopila tudi pred evropski
forum.«410 Podobno je ovrednotil nadaljevanje trilogije z romanom Megle ob zori ter M. Urbana postavil
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na prvo mesto med ustvarjalci takratne povojne slovaške literature. Zelo visoko je Mráz ocenil še
F. Hečka, ki pa v svojih delih ni dosegel tolikšne ostrine kot Urban. Na drugi strani spektra, med tematsko
pestre avtorje, ki jih je A. Mráz z zasilnim izrazom označil za kozmopolitske, sta bila uvrščena G. Vámoš
ter I. Horváth, kot tretja smer v povojni slovaški književnosti pa je bil v članku izpostavljen socialistični
realizem – slednjega so predstavljali pesniki J. Poničan, L. Novomeský in F. Kráľ, edini izrazitejši prozaist v
literaturi umetniškega shematizma pa je bil P. Jilemnický. Članek je Mráz sklenil z besedami, da so ob
raznolikosti slovaške povojne literature v ospredje počasi prodirali tudi pripadniki katoliške moderne
(Hlbina, Dilong, Haranta, Švec), v prozi pa je močan talent izkazala M. Figuli. Vse to je literarnega
teoretika navdalo s prepričanjem, »da bo Slovaška tudi na literarnem področju obrodila svoj sad.«411
Med prvimi članki, ki so bili posvečeni slovaški kulturi in so bili v slovenskem tisku objavljeni
v obravnavani dekadi, so bili trije članki Lojzeta Uršiča, ki jih je objavil na straneh časopisa Slovenec.
Uršič je bil eden prvih slovenskih štipendistov v okviru slovanskih študijskih izmenjav Pax Romana, ki je
zlasti leta 1933, že med samo študijsko izmenjavo, še intenzivneje pa po vrnitvi412 objavljal krajše članke
o slovaški kulturi v rubriki Kulturni obzornik. Kot prvi je izšel članek Slovaško književno pismo,413
v katerem je avtor vestno poročal o knjižnih novostih na Slovaškem in nekaterih že izdanih in
pripravljenih prevodih. V članku Slovaški film414 je izpostavil češkoslovaškega režiserja K. Plicko in
njegove dokumentarne filme, v zadnjem članku Bratislavsko gledališče v pretekli in bodoči sezoni415 pa
je slovenskim bralcem približal gledališki repertoar in probleme, s katerimi se je srečevalo slovaško
gledališče. Najbolj pereča je bila ob pomanjkanju slovaških igralcev in izvirnih slovaških del nadvlada
češkega jezika, ki je zgolj počasi prepuščala mesto slovaščini.
Uršič je o slovaških kulturnih vprašanjih poročal tudi na ljubljanskem radiu, kjer je avgusta 1933
predstavil tri polurne oddaje o Slovaški – o slovaškem vprašanju, o slovaški književnosti in o pisateljih
M. Urbanu ter J. Cígerju – Hronskem.416 Kaže, da je Uršič Urbana poznal tudi osebno, saj je v podlistku
Slovenca s pisateljevim dovoljenjem objavil prevod njegove črtice O človeku, ki je iskal srečo (Človek,
ktorý hľadá šťastie).417 Črtica je v izvirniku izšla v zbirki Z tichécho frontu, prevod pa je bil objavljen
v dveh nadaljevanjih.
Leta 1934 je v reviji Dom in svet izšel članek, ki je obravnaval upodabljajočo umetnost na Slovaškem.418
Slovaški slikar, obenem pa tudi pisatelj ter publicist Janko Alexy je v njem podrobno opisal slovaško
upodabljajočo umetnost ter naštel številne predstavnike, ki so s svojim delom zaznamovali slovaški
prostor, vse od obdobja baroka do sodobnosti. V povezavi s člankom so bile v isti številki revije Dom in
svet v prilogi objavljene nekatere slike slovaških slikarjev. Med njimi po dve deli M. Benke in J. Alexyja,
411
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z enim delom pa so bili predstavljeni še K. Sokol, K. Ondreička, M. Bazovský in J. Jareš – o vsakem od njih
se v članku nahaja krajši zapis. Ob koncu članka so bili ob slikarjih omenjeni še slovaški kiparji, ki pa jim je
bilo namenjeno izrazito manj prostora. Pričujoči članek, ki je poglobljen in strokoven, velja izpostaviti kot
enega redkih objavljenih člankov v slovenskem prostoru, ki se je ob mnogih literarnih poročilih posvečal
slikarstvu ali kateremu drugemu področju slovaške umetnosti.
Več prostora za poglabljanje slovensko-slovaškega kulturnega spoznavanja je v tridesetih letih
dvajsetega stoletja ponudila revija Mladika, družinski list Mohorjeve družbe, pri kateri je aktivno
sodeloval V. Smolej. V uredništvu Mladike se je Smolej zaposlil jeseni 1934, kmalu po vrnitvi s študijske
izmenjave v Bratislavi, zato ne preseneča, da je bilo na straneh omenjene revije objavljeno več člankov iz
slovaškega kulturnega prostora in nekateri prevodi slovaške književnosti.
Prvi članek, ki ga je o slovaški kulturi v Mladiki objavil V. Smolej,419 je bil članek o slovaških običajih
v adventnem času in ob božiču. Že na začetku članka je avtor izpostavil večjo spetost Slovakov
s tradicijami, saj so »Slovenci veliko lepih in pomembnih navad že pozabili, slovaški narod pa, ki je še
naraven in nepopačen od zapadne civilizacije, kaže še premnogo prastarih ljudskih navad.«420 Med
opisanimi slovaškimi običaji so bili mnogi še iz poganskih časov in so se mešali z vražami in krščansko
miselnostjo. Ti običaji so bili povezani predvsem s hrano in obiljem, pa tudi z ljudsko prognostiko in
zabavo – naj je to bila določena jed, ki je priklicala spomin na Jezusovo rojstvo in trpljenje ali pa je
prinašala dobro letino in zdravje pri hiši, ali pa so to bile različne ljudske igre s šaljivo in krščansko
tematiko.
Naslednji Smolejev članek, ki je bil objavljen na straneh Mladike, nosi naslov Slovaki in »Družba
sv. Vojteha«.421 Objavljen je bil v dveh delih, v njem pa je bilo podrobno opisano ustanavljanje in
delovanje slovaške katoliške založbe, ki je opravljala podobno nalogo kot slovenska Mohorjeva družba.
Začetki Družbe sv. Vojteha so bili zaradi nasprotovanja madžarskih oblasti težji kot pri Slovencih. Šele
leta 1870 je po večletnih prizadevanjih slovaškemu duhovniku A. Radlinskemu uspelo prepričati cerkveni
in državni vrh, da so Slovakom dovolili ustanoviti slovaško založbo, ki je dobila svoj sedež v mestu
Trnava.422 V naslednjih letih je kljub zaostrovanju madžarske narodne politike ob leta 1863 ustanovljeni
Slovaški matici Družba sv. Vojteha postala pomembna narodna inštitucija, ki je sprva skrbela predvsem
za tisk šolskega gradiva za katoliške ljudske šole. Članstvo je navkljub gospodarski krizi in političnim
pritiskom vztrajno naraščalo, družba pa je uspela nadaljevati svoje poslanstvo tudi v času največjih
madžarskih pritiskov in hude madžarizacije na začetku dvajsetega stoletja.
Po prvi svetovni vojni se je Družba sv. Vojteha morala preoblikovati, saj je zaradi razvrednotenja
vloženega denarja in pomanjkanja papirja skoraj propadla. Leta 1920 je bil za predsednika družbe
imenovan A. Hlinka, ki si je svoj politični in narodni kapital nabral v času pred vojno, ko je bil kot slovaški
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župnik zaprt in preganjan. V spremenjenem političnem ozračju in v izboljšanih družbenih razmerah po
vojni se je Družba sv. Vojteha razširila in močno povečala svojo dejavnost. Z novo tiskarno,
knjigoveznico, knjigarno, knjižnico in drugimi prostori je postala pomemben glasnik slovaškega
katolicizma in trdna opora slovaške narodne zavesti. Povečale so se naklade in število izdanih knjig,
članstvo pa je v prvi polovici tridesetih let poskočilo skoraj na sto tisoč članov.
V Mladiki je ob V. Smoleju o Slovakih in slovaški kulturi pisal še J. Šedivý. Leta 1935 je začela izhajati
njegova serija člankov o slovanskih prestolnicah, v sklopu katere je z obsežnim petdelnim člankom
podrobno in celovito predstavil tudi slovaško prestolnico Bratislavo in slovaško zgodovino.423 V uvodu je
podal nekaj primerjav med Slovenci in Slovaki, ki jih je družila podobna zgodovinska usoda:
Še sedaj pa so Slovaki po jeziku in duševnih lastnostih med vsemi drugimi vzhodnimi in zapadnimi
Slovani Slovencem najbližji. Že v nekaj dneh se Slovencu tako navadi uho na slovaščino, da mu
razumevanje ne dela nikakih težav. Mehka slovaška duša tem laže razume Slovenca, ker sta
ječala oba naroda nad tisoč let pod težkim tujim jarmom in sta morala zadnjih sto petdeset let
pred koncem svetovne vojske napeti vse sile za svoj narodni obstoj.424
Ob tem je Šedivý zanosno navedel, da je »*d+olžnost našega pokolenja, da premostimo prepade, ki so jih
med nami ustvarili tujci, in da se Slovenci in Slovaki čimbolj spoznavamo.«425 Plemenite, vendar delno
utopične besede avtorja lažje razumemo v kontekstu češkoslovaško-slovenskega (oz. jugoslovanskega)
povezovanja in sodelovanja v tridesetih letih dvajsetega stoletja, ki je, kar se tiče sodelovanja med
Slovenci in Slovaki, kljub nekaterim glasnim pobudam še vedno slonelo na plečih maloštevilnih
posameznikov.
Bratislava je bila v članku predstavljena kot mlada slovaška prestolnica, ki leži na pomembnem
prometnem stičišču kopenskih, železniških in rečnih poti. Te povezave so v obdobju po prvi svetovni
vojni veliko pripomogle k razvoju industrije in trgovine v mestu in njegovem zaledju – razvilo se je
pristanišče ter tekstilna, orožarska, sladkorna in prehrambena industrija ter tudi nekatere druge panoge,
obenem pa se je v desetih letih število prebivalcev skoraj podvojilo, na približno 150.000 ljudi (v mestu
sta v tem obdobju živeli prav tako precej številna nemška in madžarska manjšina). Bratislava pa ni bila
zgolj slovaško gospodarsko središče, temveč tudi pomembno središče kulturnega razvoja, ki je imelo
bogato zgodovino. Prve naselbine so bile na ozemlju današnje Bratislave osnovane že v prazgodovini,
v antiki so na tem mestu svojo postojanko postavili tudi Rimljani, prvi razcvet pa je to ozemlje doživelo
pod Slovani v Velikomoravski državi. Z madžarsko nadvlado in kasnejšimi oblastniškimi boji je Bratislava
po letu tisoč sicer izgubila status glavnega mesta, je pa vseeno ostala priljubljena točka kraljeve rodbine.
Svojo slavo je mesto dočakalo v času turških vpadov, ko je postalo glavno mesto Ogrske, kar je Bratislava
ostala do leta 1848. Ob narodnem pritisku Madžarov je v letih do prve svetovne vojne mesto izgubljalo
slovanski značaj, ki pa se je z vso silo spet pokazal po končani vojni, ko je Bratislava postala slovaško
glavno mesto.
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Šedivý je v zadnjem delu članka o Bratislavi podrobno predstavil njen kulturni razvoj in sodobno
dogajanje. Mesto je že v 15. stoletju dobilo prvo univerzo, ki pa je delovala le krajše obdobje, toda dovolj
dolgo, da se je spremenila izobrazbena struktura prebivalstva, ki ji poslej ni več zadoščala zgolj osnovna
šola. Že v naslednjem stoletju se je zahvaljujoč luteranstvu razmahnilo šolstvo po vsem Slovaškem,
v Bratislavi je bil ustanovljen licej, kjer so se šolali protestantski dijaki iz vse bivše Ogrske, v Trnavi pa so
juzuiti v odgovor protestantskemu gibanju leta 1635 ustanovili katoliško univerzo. Na protestantskem
liceju v Bratislavi je bila v začetku 19. stoletja ustanovljena katedra za češkoslovaški jezik in slovstvo,426
kar je zanetilo narodni zanos med luteranskimi izobraženci (Šafárik, Kollár, Štúr idr.). V času
pomadžarjevanja šolstva je bil slovaški učni jezik na liceju ukinjen, Madžari pa so v želji, da bi čim lažje in
čim hitreje v času pred prvo svetovno vojno pomadžarili celo Slovaško, leta 1912 v Bratislavi ustanovili
novo madžarsko univerzo. Univerza, ki takrat še ni bila popolna, se kljub izdatni državni podpori vsled
mednarodnemu političnemu dogajanju in slovaškemu narodnemu odporu ni razvila – je pa iz nje leta
1919 nastala prva slovaška univerza, Univerza Komenskega. Zaradi pomanjkanja slovaških izobražencev
so bili na njej za prve profesorje imenovani skoraj izključno Čehi, ki so na univerzi predstavljali večino
tudi še sredi tridesetih let. V obdobju po prvi svetovni vojni se je sicer v Bratislavi razvilo živahno
kulturno dogajanje, ki se je zrcalilo s preporodom gledališča in dramatike, močno pa se je v novih
političnih razmerah razmahnilo predvsem slovstvo. Bratislava je postala pravo slovaško kulturno žarišče.
J. Šedivý je ob predstavljenem članku na straneh Mladike začel uvajati rubriko Slovanski vestnik,427 ki pa
se ni dolgo obdržala. Z novo rubriko je želel zapolniti vrzel in opozoriti na skromnost Slovencev, ki so se
po mnenju avtorja sramovali pokazati svojo iskreno ljubezen do vseh drugih slovanskih narodov, »dasi
ni, izvzemši Čehe, nikjer toliko prave slovanske miselnosti kakor pri nas.«428 Pri tem je želel Šedivý
poročati o prosvetnih, narodnostnih, verskih, socialnih in gospodarskih razmerah vseh slovanskih
narodov. Predvsem z namenom, da bi si Slovenci čimprej poiskali »prisrčnih prijateljev med Slovani«, da
bi se lahko medsebojno kulturno in gospodarsko izpopolnjevali ter podpirali »zlasti pri rešitvi narodno
obrambnih vprašanj.«429 Slednje pa nakazuje, da je bila sklenjena obrambna zveza male antante zlasti na
idejnem nivoju močno prisotna v zavesti Slovencev.
V rubriki Slovanskega vestnika je bila ob navedbi kulturne statistike na Češkoslovaškem prikazana
primerjava med štirimi deželami, na katere je bila takrat Češkoslovaška razdeljena. Omenjeno je bilo, da
je pri štetju prebivalstva leta 1930 med slabimi petnajstimi milijoni prebivalcev v državi živelo več kot tri
milijone Nemcev in okoli sedemsto tisoč Madžarov. Številčna je bila še židovska manjšina, nekaj pa je
bilo tudi Poljakov. Na skrajnem vzhodu države, v Podkarpatski Rusiji, je živelo okrog pol milijona
prebivalcev, ki so se prištevali k Ukrajincev, Rusom ali pa Podkarpatskim Rusom. V nadaljevanju je avtor
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članka primerjal še razvejanost izobraževalnega ter knjižničnega sistema. Slednji je bil najbolj razvit
v Pragi in na Češkem, sledila sta mu združeni Moravska in Šlezija, na Slovaškem pa je delovalo 3510
občinskih knjižnic, kaj je bila zgolj tretjina v primerjavi s Češko. Najmanj razvit del države, tako kulturno
kot gospodarsko, je bila v tem času Podkarpatska Rusija, kjer je bila starejša generacija v veliki meri celo
nepismena.
Revija Mladika, ki je objavljala tudi leposlovna dela, je prav tako nudila prostor prevajalcem. Med
prevodi sta tako na straneh revije izšla dva slovaška prevoda, ki ju je leta 1936 pripravil V. Smolej. Prvi od
njiju je bila črtica s socialno tematiko Lesen kruh M. Urbana,430 ki je bil takrat tudi med Slovenci znan in
priljubljen slovaški pisatelj. Drugi, pomembnejši in tudi po obsegu obsežnejši in zahtevnejši prevod, pa je
bila drama I. Stodole Kralj Svetopolk, ki jo je slovaški dramatik napisal leta 1931. V zgodovinski drami v
treh dejanjih je prikazana zgodba kralja Velikomoravske države konec devetega stoletja, ko je bila država
na vrhuncu svoje moči in ko se je v kraljestvu širilo pokristjanjevanje. Dani prevod je bil na voljo za
uprizarjanje, kot je bilo zapisano v opombi, vendar ni znano, da bi dramo Slovenci kdaj uprizorili. Po
revijalni objavi je Mohorjeva družba Smolejev prevod istega leta izdala še knjižno, o čemer so poročali
tudi na Slovaškem, v literarni reviji Elán.431
V Ljubljanskem zvonu je s člankom Ob stoletnici Kollárjeve vzajemnosti432 V. Burian leta 1937 slovenskim
bralcem približal Kollárjev opus. Uvodoma je avtor omenil pesnitev Slávy dcera, ki poleg ljubezenske in
domovinske tematike slavi slovanstvo. Prav panslavizem je najizrazitejša Kollárjeva zapuščina, ki ga je
najnatančneje predstavil v spisu O slovanski literarni vzajemnosti, izdanem leta 1837. Spis je bil kmalu po
izidu preveden v skoraj vse slovanske jezike ter je doživel velik odmev, zlasti na slovanskem jugu. V njem
je svojo panslavistično teorijo oprl na takratno filološko teorijo o štirih slovanskih skupinah: ruski, poljski,
češkoslovaški in ilirski (srbo-hrvaški). Ostali narodi so bili s svojimi jeziki uvrščeni med dialekte glavnih
jezikov, ki jim Kollár ni priznaval pravice literarnega jezika, temveč jih je omejil zgolj na funkcijo
vsakdanje rabe – mednje sta se uvrščali tako slovaščina, čeprav je bil tudi sam avtor Slovak, kot tudi
slovenščina). Svojo idejo je Kollár sprva strnil v 11 točkah, ki pa jim je kasneje dodal še 8 točk. Med njimi
so se pojavljale zahteve po dostopnosti slovanskih knjig, ustanavljanju slovanskih kateder na fakultetah,
poenotenju slovnic, potovanju po slovanskih deželah, prilagoditvi osnovnošolskega izobraževalnega
programa ipd. Avtor članka je ob tem priznal, da je Kollárjeva ideja imela tudi nekatere pomanjkljivosti,
slabosti in napake, ki pa jih lahko pripišemo Kollárjevemu romantičnemu svetovnemu nazoru. Oziral se
ni namreč ne na različnost verovanj, ne na napačno klasifikacijo, ne na jezikovno nepoznavanje med
različnimi slovanskimi narodi. Kljub temu pa po besedah M. Murka, ki jih je sicer zapisal že štiri desetletja
pred nastankom članka in s katerimi se je pisec članka še vedno povsem strinjal, »za medsebojne
slovanske odnošaje ni še nihče nič boljšega predložil.«433 Tako je bil Kollár s svojimi nazori tudi po sto
letih še vedno aktualen.
Z ustanovitvijo revije Dejanje, slovenskim mesečnikom za gospodarstvo, kulturo in politiko, ki je začela
izhajati leta 1938, je slovaška kultura dobila dodatno možnost za prezentacijo med slovenskimi bralci.
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Revijo, ki je nastala kot protipol revije Dom in svet, je v dobrih treh letih izhajanja urejal E. Kocbek. Že
v četrti številki prvega letnika je bil v njej objavljen članek o problemih Češkoslovaške,434 ki jo je pestila
politična kriza zaradi sudetskih Nemcev, s čimer se je država prikradla v središče evropskega zanimanja.
Že v šesti številki pa je sledil članek V. Smoleja z naslovom Slovaške različnosti.435 V njem je bila
objavljena korespondenca V. Smoleja s K. Geraldinijem, ki je Smoleju poročal o katolicizmu na
Slovaškem, o reviji Prameň, ki jo je sam tudi urejal, ter finančnih težavah, ki so bile povezane z njenim
izdajanjem ter vsesplošno krizo. Pisal pa je tudi o odnosu med Čehi in Slovaki – o političnem nesoglasju
med obema narodoma v skupni državi, kar pa je zaokrožil s spodbudno mislijo: »Z brati Čehi se bomo
sčasoma bolje razumeli in tudi med nami samimi bo več soglasja, manj političnih strank.«436
Med pesniškimi prevodi iz slovaščine sta bili v tem času v revijalnem tisku objavljeni dve pesmi
L. Novomeskega, ki ju je prevedel M. Klopčič in sta izšli v Ljubljanskem zvonu,437 ena pesem P. G. Hlbine,
pesnika katoliške moderne, pa je bila v prevodu T. Debeljaka objavljena v reviji Dom in svet.438 Pesmi
Novomeskega439 sta bili uvrščeni v številko Ljubljanskega zvona, v kateri so bili objavljeni mnogi češki
prevodi, tako poezije kot proze, ki jih je povezoval članek B. Borka O duhu češke kulture. Sklepati gre, da
je bila številka Ljubljanskega zvona obarvana skoraj povsem češko, saj je uredništvo na ta način želelo
izrazilo podporo Čehom v času napetih političnih dogodkov, tako v srednji Evropi kot na notranjem
političnem prizorišču v samo državi. V isti številki je bil objavljen še članek D. Cvetka o sodobni češki in
slovaški glasbi,440 ki pa je bil pravzaprav skoraj v celoti posvečen češkim ustvarjalcem, slovaške glasbene
ustvarjalnosti pa se je Cvetko dotaknil zgolj ob koncu besedila, kjer sta bila omenjena slovaška
skladatelja A. Moyzes in E. Suchoň.
V času napovedujočega se političnega razkroja Češkoslovaške republike so se v vsem slovenskem
periodičnem tisku, tudi revijalnem, začeli vrstiti članki o Češkoslovaški, o Masarykovi dediščini in razpadu
slovanske ideje. Še posebej so bili članki številčni v reviji Sodobnost, slovenskem mesečniku za kulturo in
književnost, ki je bila s številnimi objavljenimi eseji sicer bolj politično usmerjena,441 nekaj člankov pa je
izšlo še v reviji Dejanje442 in v Ljubljanskem zvonu.443 Pisci člankov so se v večini primerov postavili na
stran Čehov in Slovakov, ki so od münchenskega sporazuma dalje doživeli nemalo krivic.
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Leta 1940 je izšel nov članek o slovaški književnosti, ki ga je napisal slovaški literarni kritik J. E. Bor, iz
rokopisa pa ga je v slovenščino prevedel T. Debeljak. V objavljenem članku Pregled slovaške književnosti
v letih 1939–1940444 je avtor predstavil ne le izvirno slovaško prozo in poezijo, temveč tudi slovaško
otroško ter znanstveno literaturo, obenem pa še prevode, ki so izšli v slovaščini, ter gledališke igre. Med
pesniškimi zbirkami je Bor izpostavil knjigi V. Beniaka in J. Kostre, omenjenena pa sta bila še
L. Novomeský ter R. Dilong. Od prozaistov je bil s krajšo analizo romana izpostavljen T. J. Gašpar,
pohvalne besede pa je požel tudi roman Ľ. Ondrejova. Za slovensko kulturno okolje je bila pomembna
zlasti omemba prevodov, ki so v tem obdobju izšli v slovaščini, med katerimi je avtor izpostavil
Geraldinijevo antologijo slovenske poezije in prevod Bevkovega romana Kaplan Martin Čedermac. Ob
tem je dodal, da ima Geraldini »vse pogoje za uspelo prevajanje in razlaganje pomembnih del iz
slovenske književnosti. Njegovi prevodi so doživeli velik odmev v občinstvu in dobre ocene.«445
O Geraldinijevi antologiji slovenskih prevodov in o prevodu romana Kaplan Martin Čedermac je svojo
kritiko na straneh revije Dejanje podal tudi V. Smolej.446 V uvodu je bila na kratko opisana prevodna
dejavnost med Slovenci in Slovaki, ki jo je Smolej primerjal s češkim okoljem, kjer so na prevodno
dejavnost po vojni pozitivno vplivali nekateri slovenski profesorji v slovanskem centru za slavistiko in
nekaj Čehov, ki so živeli med Slovenci, obenem pa so imele svojo težo tudi izmenjave dijakov in
študentov. S Slovaki pa na drugi strani do zadnjih let po prvi svetovni vojni tako rekoč ni bilo nobenih
stikov: »Posamezne časniške beležke niso mogle ustvariti trdnega mostu med obema narodoma, ki sta
po svoji usodi bila in sta si v marsičem podobna.«447 Kasneje so Slovenci dobili nekatere prozne prevode
iz slovaščine – Hurbana Vajanskega, Urbana, Kukučína in Stodole, poezije pa je izšlo le malo. Podobno
stanje je bilo med Slovaki, ki so iz slovenske književnosti prevedli nekaj proznih del Meška, Grivca,
Finžgarja, Cankarja, Magajne, Kranjca in drugih pisateljev, od pesmi je pa, kot je navedel Smolej, izšlo le
nekaj Aškerčevih del. Slovenska vezana beseda je tako šele z izdano antologije K. Geraldinija, v kateri je
zbral svoje prevode, ki so bili raztreseni po različnih slovaških revijah, dobila primernejšo podobo in
predstavitev med Slovaki. Podobno antologijo pod imenom Klasi izpod Triglava je sicer že leta 1934 ob
pomoči F. Vodnika za izdajo pripravljal J. Irmler, ki pa kasneje ni izšla zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev in deloma tudi zaradi premajhne jezikovne izpiljenosti.
Geraldini je s prevajanjem iz slovenščine začel že v času svojega študijskega bivanja v Ljubljani (1935/36),
nato pa je posamezne prevode objavljal v slovaških revijah Elán, Prameň in Slovenské pohľady. Ti
prevodi so predstavljali ogrodje pesniške antologije, ki jo je izdal študentski odsek Slovaško-jugoslovanske lige. Naslovno stran, na kateri je sicer uprizorjen Jalovec in ne Triglav, kot bi lahko sklepali
iz naslova, je izdelal grafik J. Cincík, ki je knjigo okrasil z lično vinjeto. Glede na vsebino je prevajalec
tesno sledil slovenski antologiji sodobne slovenske lirike, ki jo je uredil A. Vodnik, uvod k njej pa je
napisal R. Ložar. Med izbranimi pesniki je Smolej v slovaški antologiji pogrešal prevode Ketteja in Murna,
pa tudi pesmi mlajših pesnikov, kot so Majcen, Jarc in Seliškar, ki so prevajalcu bili na voljo. Izbor pesmi
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je bil sicer označen kot dober, saj je pesnik ob že omenjeni slovenski antologiji sodobne lirike pri svojih
prevodih upošteval tudi posamezne novejše pesniške zbirke predstavljenih slovenskih pesnikov.
Ob jezikovnem pregledu, ki ga je podal V. Smolej, je treba upoštevati, da je slovenski jezik naglasno
veliko bolj prožen od slovaščine, ki ima naglas zmeraj na prvem zlogu, če ne celo na predhodni naslonki.
Ob tem pa je prevajalcu v nadomestilo bila vsaj melodičnost slovaškega vokalizma. Prevajalec je tako
pesmi deloma preoblikoval in kjer je bilo mogoče, je ohranil zaporedje rim, vselej pa ni dosegel
popolnega uspeha. To velja predvsem za Župančičeve pesmi, kjer je bilo razvidno, da mu prevajalec
marsikje ni bil dorasel, najhuje jo je odnesla pesem Naša beseda, ki je bila ponekod napačno razumljena.
Tudi pesem A. Debeljaka je izgubila lahkotnost in melodičnost, ki so jo nadomestila umirjena verzifikacija
in slaba oblikovna izbrušenost. Smolej je našel napake tudi pri prevodu Podbevškove Hipoteze bolnega
kraljeviča, prav tako pa pri Pogačnikovi pesmi Golgota. Prevajalcu je kritik očital še slabo prepesnitev
Kocbekovih pesmi, ki sta v prevodu precej oddaljeni od originala in je v njiju težko najti smisel, ki ga je
podal pesnik. Z navedenimi opazkami je V. Smolej skušal predvsem opozoriti na napake prevajalca,
s čimer pa nikakor ni želel izdani slovenski antologiji oporekati njene vrednosti.
Smolej je v članku izpostavil tudi dobre prevode v antologiji, med katere je uvrstil predvsem prevode
Gradnika, ki so bili oblikovno dovršeni. Prav tako so bili odlično prevedene pesmi Maistra, Golie, Tauferja
in Klopčiča ter tudi skoraj vse Kosovelove pesmi. Slednji je prevajalcu glede na njegov lastni pesniški
opus bil zagotovo zelo blizu, odlična pa sta bila še prevoda Kocbekovih pesmi. Antologijo je dobro
dopolnil pregleden članek T. Debeljaka o sodobni slovenski književnosti, ki je na strnjen način podal
izrazite poteze povojnega slovenskega slovstva. Smoleja so zmotile zgolj nekatere stvarne in tiskarske
napake, ki so ostale že iz prvega natisa omenjenega članka v reviji Slovenské pohľady iz leta 1938, kar pa
je deloma piščeva krivda, deloma pa tudi krivda prevajalca. Izdani antologiji je Smolej napovedal, da bo
z njo »neposredno stopil v stik duh našega *slovenskega, op. a.+ in slovaškega kulturnega kroga,« kritiški
članek pa je ob tem zaključil z mislijo, da je slovaška zbirka slovenskih povojnih pesmi »prav lepo delo
pesnika-prevajalca, ki je ponekod v drobnostih zašel in ni pogodil bistvenega smisla ali nazornosti
pesniške besede, v večini primerov pa [je] ustvaril popolno prelitje pesniške snovi v nov jezik.«448
Smolej je svojo kritiko v reviji Dejanje449 objavil tudi ob izidu slovaškega prevoda Bevkove povesti Kaplan
Matin Čedermac. Tudi to delo, kot je že bilo omenjeno, je v slovaški jezik prevedel K. Geraldini. Smolej je
uvodoma zapisal, da je pri izbiri dela verjetno odločala vsebinska stran, saj bi bilo sicer v slovenski
književnosti moč najti tudi kakšno umetniško popolnejše delo, kar so delu očitali tudi že nekateri slovaški
kritiki. Ob duševnem boju, ki ga je v literarnem delu doživljal slovenski duhovnik Čedermac, je
vzporednice s sodobnim slovaškim bojem načrtal tudi Smolej, ki je omenil novo razdelitev slovaškega
ozemlja po dunajski razsodbi. Z njo je Slovaška izgubila petino državnega ozemlja, pri čemer pa je kar
okoli tristo tisoč Slovakov z na novo določeno mejo ostalo na madžarskem ozemlju. O samem prevodu je
kritik zapisal, da je ostal zvest izvirniku in točen, pri čemer pa je bilo moč najti manjše nepopolnosti.
Prevajalske napake sicer niso bile prehude, kljub temu pa so bile pogoste in »*p+ričajo o površnosti, ki je
Slovakom lastna. [...] Niso bistvene, da bi motile prevod in kazile izvirnik, a so nepotrebne, ker bi jih neka
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vestnost lahko odstranila.«450 V vzpodbudo je V. Smolej članek zaključil z blago ironijo, da bodo Slovaki
med slovenskim leposlovjem »mogli najti še marsikaj, kar bo vredno prevoda, in sčasoma se bodo
odvadili tudi površnosti in nekritičnosti.«451
Kmalu po omenjeni kritiki v časopisu Dejanje je na straneh revije Mladika452 izšla še krajša Smolejeva
kritika istega prevoda. Pravzaprav ne gre povsem za kritiko, temveč je objavljeni članek bližje eseju,
v katerem je avtor premišljeval o prevodni slovenski dejavnosti. V prispevku je samemu vrednotenju
prevoda namenjen zgolj del povsem ob koncu članka, kjer je Smolej minimalistično zapisal: »Prevod
K. K. Geraldinija je odličen, oprema prevoda prav tako.«453 Večji del krajšega zapisa pa je prinesel
razmislek o (ne)upravičenosti praktično popolne usmeritve slovenskega prevajalskega opusa na zahodno
književnost. Ta dela iz francoske, angleške in tudi ameriške književnosti so namreč med Slovence večkrat
prinašala tujost, saj slovenskim bralcem niso bila blizu z vprašanji in idejami, ki jih je pisatelj obravnaval.
To misel je Smolej povezal s Slovaki, ki so s prevodom Bevkove povesti »segli po knjigi, ki bo pomagala
njim samim pri reševanju istega vprašanja, ki jim bo tolažilo v istih bolečinah, kakor so naše
slovenske.«454 Slovaki so namreč leta 1938 izgubili veliko narodnostnega ozemlja, ki je pripadlo
Madžarski, s tem pa je v tuji državi ostalo veliko Slovakov – tako kot je veliko število Slovencev po prvi
svetovni vojni ostalo na ozemlju, ki je bilo dodeljeno Italiji.
Konec leta 1939 je Smolej objavil prevoda dveh manj znanih črtic slovaškega pisatelja J. Cígerja –
Hronskega. Prvi prevod, ki je izšel skupaj z že omenjenim odlomkom Urbanovega romana, nosi naslov
Judež kupuje koledar in je bil objavljen v reviji Naš dom.455 Drugi, ki je izšel kot podlistek časopisa
Slovenec, pa je bila črtica O belem snegu in božiču,456 v kateri je Hronský opisal božični vrvež in družinsko
idilo v mestnem okolju.
Kot protipol že večkrat omenjeni Geraldinijevi antologiji prevodov slovenske poezije Pesmi izpod
Triglava lahko v slovenskem kulturnem prostoru v obdobju med dvema svetovnima vojnama navedemo
prevode slovaških pesmi, nekakšno kratko antologijo, ki je v dveh nadaljevanjih izšla v reviji Dejanje.457
Prevajalka Avgusta Gaberščik-Smolej je za objavo pripravila prevode pesmi desetih slovaških pesnikov, ki
jim je dodala esej o sodobni slovaški liriki. Med predstavljenimi pesniki so bili E. B. Lukáč, A. Guoth,
L. Novomeský, J. Smrek, A. Žarnov, P. G. Hlbina, J. Haranta, V. Beniak, M. Haľamová in J. Kostra. V eseju
Obraz slovaške lirike (1918–1940),458 ki je bil kasneje natisnjen tudi v slovaški reviji Elán, pa je prevajalka
opisala razvoj sodobne slovaške lirike po prvi svetovni vojni. Vojno je prevajalka predstavila kot mejnik,
ki je zaznamoval slovaško poezijo in jo predrugačil. Če je do tedaj poezija imela predvsem narodno
buditeljski značaj, pa so se s prihodom politične samostojnosti in svobode okrog leta 1925 začeli kazati
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prvi sadovi sprememb: »Pogled na življenjsko in duhovno problematiko se je vedno bolj ostril. Evropski
miselni tokovi, čeprav še tako kratkotrajni, so si našli pot tudi v slovaško slovstvo.«459
Kljub izpostavljenem dejstvu, da so se po vojni v slovaški poeziji razmahnile številne nove smeri, ki jih je
težko vse zajeti, pa je avtorici ob nekaterih navedenih virih uspelo podati poglobljeno sliko sodobnega
slovaškega pesništva. Med starejšo pesniško generacijo je izpostavila J. Jesenskega in M. Rázusa, ob
osrednjih imenih prvega povojnega desetletja, J. Smreku in E. B. Lukáču, ki ju je tudi podrobneje
predstavila, pa je omenila še daviste, socialistično usmerjene pesnike, ki so se povezovali ob slovaški
politično literarni reviji DAV. Ob njih je navedla še L. Novomeský, ki je s svojo poetiko prehajal
v poetizem in otožnost. V tem času se je politično angažiralo tudi slovaško katoliško dijaštvo, zbrano ob
glasilu Vatra, ki je v poeziji gojilo narodno, pokrajinsko tematiko, ob njih pa se je oblikovala tudi
agraristična skupina, kot jo je poimenovala A. Gabrščik-Smolej. V slednjo so bili uvrščeni pesniki, ki so
poveličevali kmečki primitivizem, zemljo in vas, med predstavniki pa sta bila navedena F. Hečko in
F. Kráľ. Zgodnjo poezijo A. Žarnova je prevajalka označila za politično propagandno in bojevito
nacionalistično, prvo pesniško zbirko so mu namreč celo zaplenili, kasneje pa je Žarnov ubral zmernejše
tone in v svojih delih čutno zajel narodno razpoloženje.
V drugo skupino, med netendenčne pesnike, je Gabrščik-Smolej uvrstila krog mladih katoliških pesnikov,
ki so se zbirali ob glasilih Postup in Prameň (Dilong, Hlbina, Haranta, Geraldini idr.). Med njimi je bil
najplodnejši R. Dilong, ki se je spogledoval z nadrealizmom in je bogatil slovaško poezijo z vedno novo
predstavnostjo in izraznostjo. Med nadrealiste, ki pa na Slovaškem po avtoričinem mnenju niso našli
pravega bralskega kroga, sta bila uvrščena še R. Fabry in V. Reisel. Ob koncu članka je bil omenjen tudi
V. Beniak, ki je bil prav tako uvrščen med najpomembnejše slovaške pesnike tridesetih let. V svojih delih
je Beniak s simbolizmom ter moralnim in nacionalnim patosom poudarjal predvsem etično narodno
podstat, po oblikovni strani pa je bil z jasnimi in natančnimi potezami blizu klasikom. Gabrščik-Smolej je
povojno obdobje slovaške književnosti označila za dobo lirike in dodala, da bodo »v njej /…/ dozoreli še
lepši sadovi,« hkrati pa je pristavila, da se že »napoveduje [...] doba velikega razmaha proze.«460
Istega leta, leta 1940, je V. Smolej v reviji Mladika izdal obsežen in pomemben potopis s Slovaške, ki je
izhajal v nadaljevanjih tudi v letu 1941. Izšel je kot smiselno nadaljevanje potopisa po Poljski,461 ki ga je
isti avtor objavil v Mladiki leto prej, vendar je bil obenem bolj poglobljen, zvrstno raznolik in obsežnejši.
Potopisno zgodovinski članek462 je Smolej začel v Bratislavi, v mestu ob Donavi, kamor je z ženo Avgusto
poleti leta 1939 prispel z vlakom, torej že v času razglasitve samostojne Slovaške države. Kot je sam
zapisal, ni želel hoditi po državi, kakor bi hodil vsakdanji časnikar: »[N]e bom zasledoval mrkih potez
sedanjosti in preteklosti, gledat pojdem poezijo te pokrajine in poslušat jasno, odkrito besedo vaškega in
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gorskega ljudstveca med Tatrami in Donavo.«463 Kaj kmalu se je Smolej znašel v vrvežu slovaškega
glavnega mesta, ki ga je vidno prevzelo: »Bratislava ima toliko lepih kotičkov in umetniških obrazov ...«464
Nekaj blišča je ostalo iz slavne preteklosti mesta, ko so v stolnici sv. Martina skoraj tri stoletja kronali
ogrske kralje in kraljice, po ulicah Bratislave pa sta se prav tako sprehajala Barbara in Herman Celjski –
slednji je v Bratislavi tudi umrl. Po obisku gradu, ki je pogorel v dobi napoleonskih vojn in je bil v tem
času v ruševinah, se je avtor vrnil v mesto pod njim in med pohajkovanjem literarizirano nagovarjal
davne velikaše. V mestu je na ulicah povsod slišal slovaško govorico ter nekaj nemščine, pot pa ga je
pripeljala na Glavni trg, ki je bil tedaj preimenovan v Hitlerjev trg. Tudi državna meja se je premaknila, saj
je Nemčija zasedla Petržalko, danes mestno četrt Bratislave, in se tako čez Donavo spogledovala
s slovaškim glavnim mestom. Zvečer je Smolej na svojem obisku zašel še v gostilno, kjer ga je
v sproščenem vzdušju navdušila slovaška veselost in otroška razposajenost.
O etimologiji imena glavnega mesta je Smolej zapisal, da je bilo mesto v desetem stoletju poimenovano
po nekdanjem češkem osvoboditelju Bretislavu. Ime Požun, kakor se je mesto imenovalo iz madžarščine
(in latinščine), pa je izviralo iz poimenovanja okolice Bratislave, ki naj bi nosila ime Poznanj ali
Poznanjsko. Nemci so iz Bretislavapurk skovali skrajšano ime Pressburg, ki so ga Slovaki kasneje
preoblikovali v Prešpork. Historiat poimenovanja za Bratislavo zgovorno priča, da so mesto skozi stoletja
zasedali Slovani, Nemci in Madžari. Svoj slovanski preporod je mesto doživelo v devetnajstem stoletju,
ko so se v njej zbirali evangeličanski buditelji slovaškega naroda – od Kollárja in Šafárika, do Štúra in
romantičnih pesnikov S. Chalupke, A. Sládkoviča in J. Kráľa. Bratislava se je od tedaj močno spremenila in
konec tridesetih let dobila nov obraz: »Po plotovih kričé protižidovski napisi v nemškem, pa tudi v
slovaškem jeziku. Iz izložb tobakarn me gledajo slike Hitlerja, Mussolinija in nekdanjega vodja Hlinkove
garde Sidorja. [...] Napisi ulic so dvojezični in tudi nad trgovinami stojé napisi v dveh ali celo treh
jezikih ...«465 Mnogo trgovin je bilo praznih in opuščenih, saj so bili njihovi lastniki Judje, v državi pa je
vladalo močno protižidovsko vzdušje.466 V židovski četrti, po kateri se je sprehodil Smolej, je bilo zaznati
pretekli trgovski vrvež in tedanjo revščino med njenimi prebivalci, kar pa je v avtorju vzbujalo prej
sočutje kot sovraštvo. Povsod po mestu pa le niso bili tako revni, saj so mnogi bratislavski Judje bili tudi
zelo bogati – bili so nekdanji pomočniki madžarskega potujčevalnega režima in so se sicer skušali vključiti
v novo slovaško narodno občestvo, a so kljub vsemu ostali izven njega in s tem nezaželeni.
Po trgu v centru mesta je hitel vojaški sprevod ob državni proslavi, ki je pritegnil Smolejevo pozornost.
Ob njem je vprašujoče razmišljal o tedanjih mračnih časih:
»Zakaj vsa Evropa koraka, koraka, koraka? Nad nami vsemi visijo nasilja in moč je edina
vrednota. [...] Sedaj se ves svet potaplja v kri in vojsko, povsod doné trdi koraki po zeleni zemlji in
odmevajo pod jasno nebo. Človek se je obrnil proti človeku in če hočem, da me brat ne bo
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zabodel, moram jaz zabosti brata. [...] O, kako votlo in nemo pojo koraki vojakov po zemeljski
obli in kako težko je soparno ozračje med sosedi in brati!«467
Z vojaškim sprevodom, ki so se mu pridružili številni slovaški delavci in celotno ljudstvo, so Slovaki skušali
pokazati, da se hočejo na svojih tleh uveljaviti kot narod, čeprav jim je državno svobodo vsilila tuja
oblast.
Pot pa je avtorja vodila naprej, saj je, kot je zapisal, želel poiskati pristen obraz naroda na podeželju: »Šel
bom in poiskal poezijo te dežele, se zjokal ob žalosti minulih stoletij in se opajal z barvami in samoto
njene deviške narave.«468 Sledil je opis spomina na grad Devin, ki leži ob sotočju Morave in Donave ter ga
je Smolej obiskal pred tremi leti. V času nastanka članka je grad, oz. razvalina, pripadel Nemcem, nekoč
pa je na tem območju bilo središče Velikomoravske države. Države, ki je nastala iz Nitranske kneževine in
se je utrjevala s pokristjanjevanjem ter z osvajalskimi pohodi Svetopolka, pa tudi s spletkami in razdori –
v času največje širitve je obsegala celo nekatere dela današnjega slovenskega ozemlja. Smolejev potopis
se je nadaljeval z obiskom mesta Nitra, ki je po madžarski priključitvi rodovitnih ravnic na levi strani
Donave komajda še ostalo na slovaški strani meje. Mesto je mirno in delno zapuščeno samevalo, saj je
naenkrat ostalo odrezano od bogatih žitnic in starih prometnih žil. O njeni stari slavi pa je pričala
mogočna cerkev, podobna trdnjavi, ki je bila trdna vez s Pribinovim časom in prvo katoliško cerkvijo, ki je
bila v srednji Evropi postavljena med Slovani.
Na svojem potovanju se je V. Smolej ustavil tudi v vasi Vajnory pri Bratislavi (danes je omenjena vas del
Bratislave), kjer se je seznanil z ljudsko umetnostjo. Ob njej je zapisal: »Zdaj sem prvič jasno doumel
misel, kaj je narodna umetnost. Ta umetnost je in mora biti v prvi vrsti ustvarjanje.«469 O slovaški ljudski
umetnosti je v isti številki Mladike pisala tudi Avgusta Gaberščik-Smolej.470 V članku je poudarila, da je
bila pri Slovakih ljudska umetnost živa, saj je bila speta z zemljo in kmetom. Bogate ornamente je
kmečko prebivalstvo slikalo in vezlo tudi v dvajsetem stoletju, narodne noše pa takrat niso bile le
praznično, temveč tudi vsakdanje oblačilo. Slovaška ornamentalna tvorba je imela globoke korenine in je
predstavljala slogovno in barvno mnogovrstnost ter bogastvo, ki pa je izpričevalo tudi mnoge tuje vplive.
Ornamenti so bili dokaz povezanosti z naravo, po svoji obliki pa jih je Gabrščik-Smolej razdelila na
rastlinske, živalske, človeške in abstraktne motive. Vsem je bilo skupno, da so bili barviti, z veselimi,
živimi in slavnostnimi barvami – in nikoli niso zapadli kiču.
Potopis se je nadaljeval z opisom praznovanja velike noči ter predstavitvijo nekaterih slovaških
prazničnih tradicij, dejanska pot pa je popotnika vodila v Trnavo. Mesto so Slovaki poimenovali slovaški
Rim, saj se nad njim pnejo zvoniki številnih cerkva, ki so bile v veliki meri postavljene ali pa obnovljene
v času turških vpadov, ko je bilo mesto cerkveno središče Kraljevine Ogrske. Ti časi pa so davno minuli,
Trnava je v dvajsetem stoletju izgubila skoraj že ves nekdanji lesk in se je le počasi spreminjala v
sodobno regionalno trgovsko in industrijsko središče. V mestu je Smolej obiskal tudi Družbo sv. Vojteha,
ustanovljeno leta 1872, ki pa je že bila opisana na drugem mestu.
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Naslednja postaja potovanja po Slovaškem je bilo mesto Piešťany, znan zdraviliški kraj, kjer se je kot že
prej v Bratislavi pokazala nestrpnost do Judov, saj je bilo kar nekaj uličnih izložb razbitih. Tudi nekoč
cvetoče zdravilišče, ki je letno sprejelo celo do 10.000 gostov, je v času Smolejevega obiska zaradi
spremenjenih mednarodnih in gospodarskih razmer bilo skoraj povsem opuščeno. O Smolejevem
postanku v toplicah je poročal V. Bahna v slovaškem časopisu Slovák,471 ki mu je ob obisku tudi razkazal
toplice. Ob tej priložnosti je Smolej Slovakom polaskal: »Dosiaľ sme vás nepoznali. [...] Všetko, čo sa
k nám dostalo o vás, bolo prefiltrované, mdlé. [...] Len teraz vás začíname poznávať v pravej podobe a –
úprimne obdivujeme...« Ko si je ob blizu ogledal vodne vrelce in razkošne hotele, se je podal naprej na
pot. Vlak ga je peljal mimo slovaških gradov in razvalin, ki so nanizani kraj reke Váh – Tematin, Čahtice,
Beckov in Trenčínski grad. V mestu Trenčín, kjer se nahajajo dokazi razgibane in burne zgodovine že vse
od antike dalje in nad katerim se bohoti mogočen grajski kompleks, se je pisec za kratek čas ustavil. Tam
se je seznanil s preteklostjo gradu in legendami, povezanimi s Tenčínom in okolico. Potem pa je
nadaljeval pot v smeri Turčianskega sv. Martina.
Po poti si je Smolej čas krajšal s prebiranjem knjig o slovaški preteklosti ter iz njih tudi v potopisu na
kratko predstavil obdobje slovaškega narodnega preporoda ter oblikovanje knjižnega jezika. Središče
prerodnega gibanja je postala Trnava, ki je bila močno katoliška, zato je narodna ideja iz tega vira
napajala le katoličane. Slovaški evangeličani pa so za svoj jezik izbrali jezik češke biblije, ki pa je bila bližje
češčini in s tem oddaljena od slovaškega živega govora – prav živi jezik je počasi začel izpodrivati umetno
zasnovan knjižni jezik. Zmedo, ki je nastajala ob vsakdanji rabi slovaščine, je poskušal odpraviti
A. Bernolák, ki je leta 1787 v latinščini izdal slovaški črkopis in pravopis. S tem je postal nekakšen Primož
Turbar slovaškega slovstva in je uzakonil slovaško jezikovno samobitnost. Toda z njim je pritegnil le del
Slovakov. Na nasprotni strani so še vedno stali slovaški evangeličani, ki so vztrajali pri uporabi biblijske
češčine, med najbolj gorečimi zagovorniki sta bila tudi pesnik in panslavist J. Kollár ter eden prvih
slovaških znanstvenikov, ki se je posvetil slovanskim kulturnim in jezikoslovnim vprašanjem P. J. Šafárik.
Predstavljena razdvojenost med slovaškimi izobraženci je slabila narodno zavest, ki se je v tem času
utapljala pod madžarskim in deloma nemškim tlakom. V nastali situaciji je vodilno vlogo v narodnem in
političnem boju prevzel L. Štúr, ki je poskušal povezati razdeljene Slovake. S svojo plemenito idejo je
zanetil iskro med mladimi študenti, ki so na evangeličanskem liceju v Bratislavi poslušali njegova
predavanja o jeziku in kulturi. Iz tega zanosa je skupaj še z dvema evangeličanskima duhovnikoma,
Hodžo in Hurbanom, kodificiral slovaški knjižni jezik na podlagi osrednjeslovaškega narečja, saj je bilo to
narečje enako oddaljeno od vseh ostalih slovaških narečij. Nedolgo zatem so Štúrovo reformo sprejeli
tudi katoličani, s čimer se je slovaški narod zedinil v enotnem knjižnem jeziku. Toda razcvet slovaškega
naroda je bil še daleč. Po prelomnem letu 1848 so se Slovaki srčno borili za narodno priznanje, vendar je
bila madžarska nadvlada premočna in predobro organizirana, Slovaki pa obenem niso imeli izkušenih
politikov, ki bi se lahko s političnimi sredstvi uprli zatiranju. Nad nobenim narodom na Ogrskem se
Madžari niso tako znesli kot prav nad Slovaki v tem obdobju, saj so jih hoteli na vsak način asimilirati.
Veliko narodno osebnost so Slovaki dobili v podobi M. R. Štefánika, ki se je kot odličen znanstvenik po
študiju v tujini uveljavil v Franciji. Od tam je lahko med takratno politično elito širil zavest
o podjarmljenem slovaškem narodu. V času prve svetovne vojne se je iz zvezdoslovca prelevil v vojaka in
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je kot pilot vstopil v francosko vojsko. S svojimi junaškimi dejanji, jekleno voljo in neomajno vero v
svobodo si je pridobil naklonjenost političnih, diplomatskih in vojaških krogov zahodnih velesil, s čimer je
pomembno pripomogel k uspehu osamosvojitvenih teženj Slovakov in Čehov. Žalostna usoda je hotela,
da se je ob vrnitvi na rodna tla, takrat že v vlogi ministra nove države, tik pred pristankom v Bratislavi
smrtno ponesrečil. Po smrti je postal narodni heroj, ki ga Slovaki še danes dojemajo in častijo kot enega
od najpomembnejših osebnosti v svoji narodni zgodovini.
Naslednja postaja, kjer se je na svojem potovanju ustavil V. Smolej, je bil že omenjeni Turčianský
sv. Martin, kulturno središče Slovakov, ki ga je Smolej obiskal že tretjič in se je v njem počutil že povsem
domače. Na postaji ga je pričakal Koloman K. Geraldini, ki je bil v tem času zaposlen na Slovaški matici.
V nadaljevanju članka je bilo opisano delovanje matice in predstavljena njena bridka zgodovina druge
polovice devetnajstega stoletja, ko je bila matica ukinjena. Smolej se je tukaj srečal tudi
z J. Škultétyjem,472 upraviteljem Matice, ki je bil mnenja, da obstaja mnogo sorodnih potez med Slovenci
in Slovaki: »[...]v preteklosti, v značaju dela pa v narodnem značaju in kulturi. A vi ste vendar pred nami.
Take usode kot mi niste imeli.«473 S temi besedami je spomnil na težko usodo Slovakov pred prvo
svetovno vojno in osvetlil žalostno usodo slovaškega šolstva tistega časa: »Toliko hudega kot madžarska
šola niso slovaškemu narodu prizadejali ne Tatari, ne Polvci, ne Turki, ne nemški žolnirji in ne kuruci.
Srednje šole sploh niso bile drugega kot ustanove za pomadžarjevanje.«474
V letu 1939 je Slovaška matica delovala na najširši kulturni osnovi, ki je v sebi združevala različne oddelke
in zveze ter obsežno knjižnico, vse to pa so uspeli Slovaki vzpostaviti v zelo kratkem času od ponovne
oživitve matice po prvi svetovni vojni. Smolej je na njenih hodnikih opazil, da je bila matica vrelišče
narodne kulture: »In povsod sam optimizem in zagon, nikjer nič dvomov ali omahovanja! Ljudje delajo in
vedo, da je delo smiselno.«475 Smolej se je srečal še z drugimi delavci v matici ter opisal tudi samo mesto
ter mogočen muzej, ki ga je preveval slovaški kulturni duh. To je bil zadnji objavljeni del potopisa, ki se je
nenadoma končal, čeprav je pisec obljubljal nadaljevanje. Izdajanje revije je prekinila vojna, ki se na
začetku aprila razširila tudi v Jugoslavijo.
Viktor Smolej je pri Mohorjevi družbi v zadnjih mesecih pred začetkom vojne izdal še krajši članek
o Slovaški ter odlomek prevoda iz knjige Demokrati476 slovaškega pisatelja J. Jesenskega. Prevod je
omenjen v nadaljevanju, članek Slovaška in njeni ljudje,477 kot ga je naslovil avtor, pa je prinesel kratek
družbenopolitični pregled mlade Slovaške države. V njem so bile na precej plastičen način opisane
glavne pokrajinske in demografske značilnosti Slovaške, ki je po dunajski arbitraži izgubila velik kos
ozemlja, s čimer je prešlo pod madžarsko oblast okoli tristo tisoč Slovakov. Ob koncu članka je Smolej
Slovake opisal z besedami: »Da se žilavo drže svoje zemlje, svojih navad in noš, zlasti pa vere, to je
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njihova najznačilnejša črta,« ter navrgel kratko primerjavo Slovakov s Slovenci: »So izredno gostoljubni,
ljudje srca, ne razuma, kot smo mi Slovenci.«478

2.2.5 Češkoslovaško-jugoslovanska in Jugoslovansko-češkoslovaška liga
Češkoslovaško-jugoslovanska oz. Jugoslovansko-češkoslovaška liga, kot se je liga imenovala v Jugoslaviji,
je bila organizacija, ki je pomembno prispevala k ohranjanju in poglabljanju slovensko-češkoslovaškega
sodelovanja. Delovala je sicer s podporo državnega vrha, vendar je bila strankarsko neopredeljena,
najvidnejše rezultate pa je prinesla na področju kulturnega sodelovanja med državama, zlasti med
Slovenci in Čehi, in na področju izobraževanja.
Od sodobnejših člankov je o organizaciji v okviru Zgodovinske revije izšel obsežnejši samostojni članek
Marjete Keršič-Svetel, ki je še danes eden najtehtnejših virov češko-slovenskih odnosov med obema
svetovnima vojnama, temelječ zlasti na primeru ljubljanske Jugoslovansko-češkoslovaške lige.
Organiziranost in delovanje lig je prav tako v devetdesetih letih v diplomski nalogi opisala Lea Pokovec,
ki se je osredotočila na delovanje slovenskih lig. Najnovejšo raziskavo je v slovenskem prostoru leta 2017
z objavo članka prinesel slovaški raziskovalec Ľuboš Kačírek, ki je obenem skušal približati še delovanje
bratislavske lige. Vsa tri omenjena dela v večji meri temeljijo na arhivskem gradivu, ki ga hrani Arhiv
Republike Slovenije in je zbran v treh fasciklih.479 Omenjeno gradivo kronološko zajema delovanje
slovenskih Jugoslovansko-češkoslovaških lig v letih 1921–1941 in je del dediščine ljubljanske lige.
Delovanje Češkoslovaško-jugoslovanske lige je obravnavalo tudi več čeških raziskovalcev, med katerimi
se je omenjeni temi s kandidatsko disertacijo Československo-jihoslovanská liga a jeji význam
v kulturních stycích s Jugoslávií 1918–1938 najtemeljiteje posvetil Arnošť Skoupý. Iz nje je v večji meri pri
pisanju svoje magistrske naloge, izdane leta 2014, črpala tudi Kateřina Kolářová, ki se je poglobila
v delovanje lige v Brnu in je hkrati natančno bibliografsko analizirala glasilo Češkoslovaške-jugoslovanske
lige, ki je izhajalo v letih 1921–1930.480 Delno se je s predstavljeno temo ukvarjala tudi Jana Škerlová, in
sicer v svoji doktorski disertaciji, ki je prav tako izšla istega leta.
Ustanovitev in delovanje Češkoslovaško-jugoslovanske lige, ki se je oblikovala po prvi svetovni vojni, sta
bila močno speta z zgodovinskimi stiki Slovencev in Čehov, ki so bili intenzivnejši tudi že v obdobju pred
vojno. Takrat so sodelovali tako slovenski in češki politiki, izvoljeni v dunajski parlament, kot tudi številni
študentje in izobraženci – ne le na Dunaju, takratni prestolnici avstrijskega dela monarhije, ampak tudi
v Pragi, ki je konec devetnajstega stoletja postajala vse pomembnejše slovansko univerzitetno
središče.481 Želja po sodelovanju in povezovanju, ki je temeljila v ideji o slovanski vzajemnosti iz
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19. stoletja, je po koncu prve svetovne vojne v novih državnih okvirih združila ne le Slovence in Čehe,
temveč tudi mnoge druge slovanske narode. V času ob koncu vojne in po vojni so namreč Slovani po
zgledu germanskega in romanskega bloka želeli vzpostaviti trdnejši slovanski blok, ki bi se lahko
zoperstavil germanski moči in germanskim ozemeljskim apetitom. Prizadevanje za povezovanje
v omenjenih okvirjih so ob bližajočem se koncu vojne izrazili Čehi in Slovaki, povezani z idejo o skupni
državi, ter Slovenci, Hrvati in Srbi, pogovorov pa so se sprva udeležili še Poljaki. V tem obdobju so se
predstavniki omenjenih narodov večkrat srečali, da bi se zedinili, uskladili svoje zahteve in se
medsebojno podprli po koncu vojne.
Eno od srečanj je potekalo 13. aprila 1918 v Smetanovi dvorani mestne hiše v Pragi, kjer so si Čehi in
jugoslovanski predstavniki (med njimi je bil tudi slovenski politični prvak A. Korošec) obljubili, da se bodo
skupaj borili za dosego narodne svobode ter izpolnitev zahteve po ustanovitvi lastnih držav. Karel
Kramář je na srečanju vzneseno izjavil: »[...] slavnostno vam obljubimo, ves naš narod, da vas nikdar ne
zapustimo, da je vaš boj tudi naš. *...+ Ves češki narod svojim bratom na jugu obljublja: Zvestoba za
zvestobo na veke!«482 Omenjeni vzklik se je zasidral v zavest vseh prisotnih in je v naslednjih letih postal
prepoznaven simbol in nekakšen slogan ideje češkoslovaško-jugoslovanskega povezovanja.
Med pomembnejše mejnike slovanskega sodelovanja sodijo tudi t. i. Slovanski dnevi, ki so potekali 16. in
17. avgusta 1918 v Ljubljani. Na njih so češki, slovaški, poljski, slovenski, hrvaški in srbski politiki
v tajnosti pretresli možnosti sodelovanja in se dogovorili za skupen nastop na mirovnem procesu po
končani vojni. Zapisnik s srečanja sicer ne obstaja, ohranilo pa se je delovno gradivo, v katerem je bilo
omenjeno sodelovanje med zastopanimi narodi in možnost povezave v federacijo v okviru novih
državnih formacij. Na tem srečanju je bila izražena ideja ozemeljske povezanosti slovanskih narodov
s pomočjo t. i. ozemeljskega koridorja, ki bi potekal kot obmejni pas med Madžarsko in Avstrijo, kjer je
bilo naseljeno slovansko prebivalstvo. Ideja o takem koridorju je bila živa vse do konca pariške mirovne
konference.483 Na srečanju so se predstavniki dogovarjali še o skupnih akcijah na fronti ter
medsebojnem odnosu v času pariške mirovne konference, pa tudi o možnosti ustanovitve obrambne
zveze, enotnih carinah, poenotenju železniške politike, prilagoditvi zakonodaje ipd. Ob političnih temah
je pogovor tekel tudi o širšem sodelovanju na kulturnem področju in na področju izobraževanja. To
namero so želeli uresničiti po zgledu Društva prijateljev Poljskega naroda v Ljubljani, pri čemer naj bi
podobna društva, ki bi medsebojno povezovala slovanske narode, delovala v vseh pomembnejših
slovanskih središčih.484
Najbolj pereča problema pri pogovorih o sodelovanju sta bila vprašanje priznanja londonskega
sporazuma iz leta 1915 in češkoslovaško ravnanja na mirovni konferenci glede slovenskega obmejnega
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ozemlja. Čehi so namreč priznavali italijanske ozemeljske težnje po delu avstro-ogrskega in s tem tudi
slovenskega narodnega ozemlja, saj je bila Italija že med vojno pomemben češki zaveznik. Prav v Italiji se
je namreč izoblikovala češkoslovaška vojaška sila, kjer je deloval tudi kasnejši slovaški minister za
obrambo Štefánik. Po drugi strani je Masaryk ostal naklonjen tudi slovanskim narodom, saj se je zavedal,
da je povezava Srbov, Hrvatov in Slovencev izrednega pomena za oblikovanje stabilne Češkoslovaške
republike. V tej luči je razumljiva češka naklonjenost italijanskim ozemeljskim zahtevam po Trstu in Istri,
pri čemer pa je Masaryk menil, da bi se morali Jugoslovani raje boriti za Dalmacijo kot pa za Trst.485 Ob
takšnih izjavah in dejanjih je na začetku leta 1919 bratsko slovansko navdušenje skoraj povsem
splahnelo, kar je razvidno tudi iz večih jedkih zapisov, ki so se pojavili na straneh slovenskega časnika
Slovenec.
V času po koncu prve svetovne vojne, z nastankom Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter
spremenjenim političnim položajem, slovenska politika v odnosu do Čehov ni več mogla nastopati
samostojno, ampak le kot del nove skupne države, v kateri pa ni prevladovalo enotno mnenje glede
povezovanja s Češkoslovaško. Kljub omenjenemu dejstvu pa tradicionalni stiki Slovencev in Čehov
vendarle niso bili povsem pretrgani. Prav pretekli trdni odnosi so pripomogli, da je bil za prvega
poslanika Kraljevine SHS v Pragi imenovan Slovenec Ivan Hribar. Hribar je gojil tesne stike s češkimi
politiki že v dunajskem parlamentu, ob nastopu uradnega položaja pa se je takoj povezal s starimi znanci
v Pragi in se lotil dela. S svojimi poznanstvi je že na začetku mandata uspel zbrati visoka denarna
sredstva, s katerimi so kasneje ustanovili Dijaško zadrugo, ki je pomagala čez tisoč jugoslovanskim
študentom in dijakom na Češkoslovaškem. Obenem se je Hribar posvetil tudi perečemu problemu
primorskih beguncev, ki so ob italijanski priključitvi slovenskega ozemlja ostali na Češkoslovaškem in se
niso želeli vrniti na zasedena območja.
Spomladi leta 1919 je v Pragi študiralo okrog 800 jugoslovanskih študentov, največ je bilo tehnikov,
sledili pa so medicinci, pravniki in filozofi. Število študentov se je sicer v naslednjem letu še povečalo,
v Pragi je takrat študiralo več kot 2000, v Brnu pa dobrih 300 jugoslovanskih študentov, s študijskim
letom 1921/22 pa je že bil zaznaven upad študentov – na skupno 1541. Kasneje se je to število
občutneje zmanjšalo in v študijskem letu 1924/25 je v Pragi študiralo zgolj še 280 jugoslovanskih
študentov. Razlogov za osip študentov je bilo več, največkrat so bili predvsem finančne narave, pri čemer
pa so bili Slovenci iz Kraljevine SHS še dodatno prikrajšani pri programih državnega štipendiranja –
štipendije so slovenski študentje pridobili le redko, bile pa so tudi nižje kot na primer za beograjske
študente. Manjše število slovenskih študentov na Češkoslovaškem pa gre obenem pripisati tudi na račun
novoustanovljene univerze v Ljubljani.
Na drugi strani se niso povsem pretrgali niti neposredni stiki med Čehi in Slovenci na slovenskih tleh.
Jeseni leta 1919 je v Ljubljani začelo delovati začasno predstavništvo Češkoslovaške republike, ki se je
kmalu preoblikovalo v vojno-prometno pisarno. Pisarna je predstavljala predhodnico kasnejšega
češkoslovaškega konzulata in je skrbela za češkoslovaške vojaške enote, ki so se skozi Trst in Ljubljano
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vračale iz Sibirije.486 Češkoslovaški konzulat v Ljubljani, ki ga je od maja 1920 vodil Otokar Beneš,487 je
kmalu postal ključnega pomena za ohranjanje in poglabljanje slovensko-češkoslovaških odnosov na
političnem in še v večji meri na kulturnem področju.488
V tem obdobju je bila ne Češkoslovaškem 1. marca 1919 v Pragi ustanovljena Jugoslovanska komisija, ki
je skrbela za politično, gospodarsko in kulturno povezovanje s Kraljevino SHS. Obenem je bil pri praškem
akademskem društvu Jugoslavija naslednji mesec ustanovljen še Češki odbor, v katerega so se vključevali
češkoslovaški državljani, ki so simpatizirali s Srbi, Hrvati in Slovenci. S skupnimi močmi in v sodelovanju
s poslanikom I. Hribarjem so bile v Pragi organizirane že omenjene podporne akcije za pomoč
jugoslovanskim študentom, ki so utrjevale zavest o uspešnosti češkoslovaško-jugoslovanskega
sodelovanja.
Marca 1920 je bil v Pragi ob Masarykovi sedemdesetletnici organiziran slovanski novinarski kongres, na
katerem se je mudila tudi skupina jugoslovanskih novinarjev. Od Slovencev sta se kongresa udeležila
Rasto Pustoslemšek, takratni urednik časopisa Slovenski narod, in Ivan Lah. Ob druženju in pogovorih se
je izoblikovala ideja o osnovanju skupne organizacije, ki pa ne bi bila le vojaško-obrambne narave, kot je
to bila mala antanta, temveč bi omogočala sodelovanje tudi na drugih področjih. Iz te ideje se je
približno leto dni kasneje, 13. aprila 1921489 v Pragi osnovala prva Češkoslovaško-jugoslovanska liga.
Njen predsednik je postal praški župan Karel Baxa, ki je v svojem uvodnem nagovoru dejal: »Neomezíme
se zajisté jen na otázku společenství vojenského, nýbrž budeme usilovati o společnou práci v otázkách
hospodářských, kulturních, mravních a všeobecně politických, poněvadž víme, že dnes nemůžeme zůstati
při projevech, při slovech.«490 Za enega od treh podpredsednikov lige je bil izvoljen Viktor Dvorský, eden
vodilnih predstavnikov takratne Jugoslovanske komisije, ki pa je bila prav z ustanovitvijo
Češkoslovaško-jugoslovanske lige ukinjena. V nekaj letih so se iz tega jedra491 razvile podružnice
predvsem na Češkem in Moravskem (že leta 1922 je bila ustanovljena liga v Brnu), pa tudi v Bratislavi ter
Košicah, kar pa je povezano z dejstvom, da je v obeh slovaških mestih v tem obdobju delovala močna
češka skupnost.492
Glavni cilj lige je bil »[z]anetenje navdušenja jugoslovansko-češkoslovaške vzajemnosti iz slovanske
solidarnosti med najširšimi vrstami naroda.«493 Liga si je za izpolnitev tega cilja prizadevala na različne
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načine, med njenimi glavnimi nalogami pa je bilo iskanje možnosti za gospodarsko sodelovanje,
prirejanje kulturnih manifestacij, organiziranje ekskurzij in izletov ter pomoč jugoslovanskim študentom
na Češkoslovaškem. Materialno je ligo podprlo več ministrstev, predvsem zunanje ministrstvo, pa tudi
ministrstvo za šolstvo in ljudsko prosveto ter ministrstvo za trgovino, liga pa se je prav tako sofinancirala
s prispevki številnih ustanov in posameznikov, nekaj sredstev pa so pridobili še s članarino. Finančna
sredstva je zagotavljala tudi jugoslovanska vlada, vendar so bila te donacije neredne. Financiranje lige je
postalo oteženo zlasti v tridesetih letih, ko so zaradi gospodarske krize lige za svoje delovanje prejemale
znatno nižja sredstva.
Po zgledu praške lige je bila kmalu tudi v Ljubljani ustanovljena Jugoslovansko-češkoslovaška liga. Da se
je v celotni takratni Kraljevini SHS osnovala najprej prav v Sloveniji, ni bilo naključje. Temu je botrovalo
kar nekaj dejavnikov – v tem času je bil poslanik v Pragi Ivan Hribar, tudi ljubljanski župan med letoma
1896 in 1910, ki je bil močno navdušen nad idejo povezovanja Kraljevine SHS in Češkoslovaške republike.
Prav tako je v Ljubljani od leta 1907 delovalo društvo Československá obec,494 leta 1920 pa je pričel z
delom tudi že omenjeni češkoslovaški konzulat. Nezanemarljiva je bila obenem močna sokolska
organizacija v Ljubljani, ki je bila ustanovljena 28. junija 1920.495 Vsesokolski zlet v Pragi, ki so se ga
udeležili številni slovenski sokoli, je še pospešil izoblikovanje plodne zasnove za nastanek
Jugoslovansko-češkoslovaške lige v Ljubljani.
Ustanovni občni zbor nove ljubljanske organizacije je bil 9. novembra 1921 v sejni dvorani mestne hiše.
Častno pokroviteljstvo nad organizacijo je prevzel Ivan Hribar, ki je v tem letu zasedel mesto
pokrajinskega namestnika za Slovenijo. Slavnostni govornik na ustanovitvenem zboru je bil Rudolf Krivic,
pravila Lige pa je javno prebral Ivan Lah. Za predsednika lige je bil izvoljen Karel Triller, takratni
ljubljanski podžupan, ustanovitvene seje pa se je udeležil tudi češki zunanji minister E. Beneš, ki je bil
med pobudniki ustanovitve ljubljanske lige.496 Iz liginega članstva je bilo razvidno, da slovenski klerikalni
politični tabor v ligi v času njenega delovanja ni igral vidne vloge, hkrati pa ligi, razen ob začetnih očitkih
strankarske obarvanosti in spričo političnih dogodkov leta 1937, tudi ni nasprotoval. Že od vsega začetka
je bil namreč sprejet sklep, da bo liga nestrankarska organizacija, česar so se skušali tudi dosledno držati.
Politično neopredeljenost potrjuje tudi dejstvo, da sta oba osrednja slovenska časnika, tako Jutro kot
Slovenec, ligine oglase na svojih straneh objavljala brezplačno.
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Precej Čehov je v slovenske kraje prišlo že v času Avstro-Ogrske. Večinoma je šlo za obrtnike in kvalificirane
delavce, trgovce in izobražence. Središča njihove naselitve so postala mesta Maribor, Celje, Ptuj in Ljubljana, kjer so
ustanavljali tudi svoja društva – v Ljubljani je delovala Československá obec (poimenovana tudi zgolj Česká obec),
v Mariboru Češki klub in v Kranju Češka beseda. Češkoslovaška kultura (oz. predvsem češka) je bila zelo močno
prisotna v slovenskem kulturnem prostoru, še posebej v slovenskem gledališču.
Omenjeno priseljevanje pa moramo razlikovati od priseljevanja Čehov in Moravcev na Primorsko in v Istro pred
prvo svetovno vojno. Med temi priseljenci so bili predvsem številni duhovniki, večinoma z Moravskega, ki so se
v osemdesetih letih zaradi pomanjkanja duhovnikov med Slovenci odzvali pozivu goriškega semenišča.
(Keršič-Svetel 1996: 35)
495
Sokolstvo je odigralo pomembno vlogo pri razvijanju zavesti o bratstvu s Čehi pri širši slovenski javnosti, saj so
priseljeni Čehi bili pomemben del organizacije, ki je nastala po češkem vzoru, na kar je nakazovalo tudi izvirno ime
novonastale zveze – Češkoslovaško-jugoslovanska sokolska zveza.
496
O. Beneš: Kako se je ustanovila in z delom pričela Jugoslovansko-češkoslovaška liga v Ljubljani. V: Zgodovina
petnajstletnega obstoja Jugoslovansko-češkoslovaške lige v Ljubljani. Ljubljana: Jugoslovansko-češkoslovaška liga,
1937, str. 1–3.
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Na prvi seji ljubljanske lige so bili ustanovljene tri sekcije – Fran Govekar je postal vodja publicistične,
Viktor Zaler497 kulturne, Ivan Mohorič, sicer generalni tajnik zbornice za trgovino, obrt in industrijo, pa
vodja gospodarske sekcije. Med prve dejavnosti lige lahko uvrstimo zbiranje sredstev za jugoslovanske
študente v Češkoslovaški republiki, nemudoma pa so stekle tudi priprave za ustanovitev lig še drugod po
Sloveniji. Na začetku aprila 1922 je bila ustanovljena Jugoslovansko-češkoslovaška liga v Mariboru, ki je
sprva delovala kot podružnica ljubljanske lige, kmalu po svojem nastanku pa je tudi sama vzpostavila
razvejano mrežo dejavnosti.498 Za predsednika je bil izvoljen A. Reismana, med njenimi vidnejšimi člani
pa gre izpostaviti L. Pivka, tudi kasnejšega predsednika mariborske lige, V. Rapotca in B. Borka. Konec
maja 1925 je ljubljansko društvo Československá obec skupaj z mariborskim Češkim klubom499 in obema
slovenskima ligama organizirala izlet v Celje, ki se je spremenil v pravo manifestacijo
češkoslovaško-jugoslovanskega prijateljstva in je bil povod za ustanovitev lige v Celju. V Sloveniji so bile
kasneje ustanovljene še lige v Kranju (marca 1928), na Bledu in Ptuju (obe približno istočasno, poleti
1931), z nekajletnim premorom pa so bile leta 1938 ustanovljene še lige v Novem mestu, Murski Soboti,
na Jesenicah in v Kamniku.
Delovanje Jugoslovansko-češkoslovaške lige v Kraljevini SHS se je razlikovalo od delovanja lig
v Češkoslovaški republiki, saj so bile lige v kraljevini ustanovljene najprej v Sloveniji, šele kasneje pa se je
iz nastalih lig formirala zveza lig, ki je imela svoj center v Beogradu.500 Za oblikovanje skupne zveze so se
lige dogovorile na srečanju v Rogaški Slatini leta 1925, šele maja 1927 pa je bil v Beogradu dejanski
ustanovni kongres Zveze Jugoslovansko-češkoslovaških lig Jugoslavije. Na čelo zveze se je zavihtel srbski
politik Kosta Komanudi.501 Sprva so slovenske lige podpirale ustanovitev krovne zveze in njeno
povezovalno vlogo, kasneje pa so v njej imele le malo vpliva, čeprav sta bili ljubljanska in mariborska liga
najdejavnejši ligi v kraljevini. Do sporov je prihajalo predvsem iz finančnih razlogov, saj je zveza v
Beogradu za delovanje lig dobivala znatno državno podporo, pri razdeljevanju denarja pa je prihajalo do
velikih nepravilnosti. Sredstva, ki so jih od skupne vsote dobile slovenske lige, so bila večkrat pičla,
obenem pa so prihajala še neredno, tako da je bilo težko računati z njimi. Večkrat so številne lige
Beogradu očitale tudi razsipnost in neproporcionalno delitev glede na dejansko aktivnost lig.

497

Viktor Zalar je bil od jeseni 1920 tajnik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pred vojno pa je bil zaposlen kot
urednik Jutra. Filozofijo in sociologijo je doštudiral v Pragi, kjer je med drugim obiskoval tudi Masarykova
predavanja. (J. Munda: Zalar, Viktor (1882–1940). Slovenska biografija. ZRC SAZU, 2013. http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi854902/ [november 2017].)
498
Poročilo o drugem občnem zboru mariborske lige je bilo objavljeno v regionalnem časopisu Tabor, pri katerem
je sodeloval B. Borko. Iz poročila je razvidno, da so ligini sodelavci že imeli več predavanj (med drugim v Zagrebu,
Celju in Brežicah), hkrati pa se je močno povečalo zanimanje za izposojo čeških knjig v Ljudski knjižnici. V članku je
bil omenjen tudi načrtovan izlet v Prago in Celje ter ustanovitev tečaja češkega jezika, ki ga je prevzela gospa
Švecová. (Tabor, 4. 3. 1925)
499
Češki klub v Mariboru je bil ustanovljen leta 1903 s prvotnim imenom Nacionalno kulturno društvo mariborskih
Čehoslovakov in je združeval le pripadnike češke in slovaške narodnosti. Sprva mu je predsedoval V. Hušpaur, od
leta 1922 pa ga je nasledil F. Bureš. Po prvi svetovni vojni je imel klub nad sto članov. (P. Remšak: Drobci z razstave
Čehi v Mariboru. Spletni dnevnik enote za domoznanstvo UKM, 8. 9. 2010.
http://ukmdomblog.blogspot.sk/2010/09/vljudno-vabljeni-v-ukm.html [november 2017].)
500
Jugoslovansko-češkoslovaška liga je bila v Beogradu ustanovljena leta 1923.
501
Kolářová 2014: 30-31.
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Za lažje delovanje in povezovanje slovenskih lig se je maja 1932 na srečanju v Ljubljani izoblikovala ideja
o ustanovitvi podzveze lig Dravske banovine, ki bi enotno zastopala interese slovenskih lig.502 Zveza
v Beogradu osnovanja podzveze uradno sicer ni priznala, je pa dopuščala njeno delovanje, s čimer so se
slovenske lige lažje povezale s krovno Češkoslovaško-jugoslovansko ligo v Pragi. Direktno v Prago so
slovenske lige začele pošiljale naprimer tudi svoja letna poročila, ki so prej preko Beograda velikokrat
ostala neobjavljena v ligini reviji oz. so bila prevzeta kot delo celotne jugoslovanske zveze. Omenjenim
težavam navkljub in ob neodobravanju centralne zveze v Beogradu so slovenske lige v tridesetih letih
uspele navezati intenzivno sodelovanje z ligami v Češkoslovaški republiki, zlasti s Prago in Brnom, pa tudi
z Bratislavo in kasneje še z ligo v češkem mestu Plzen.
Konec junija 1933 je v Ljubljani potekalo srečanje jugoslovanskih in češkoslovaških lig, ki je bilo združeno
s sokolskim zletom. V Ljubljani so bile organizirane številne prireditve in predavanja, dogovorili so se za
izmenjavo šolarjev ter izvedli najrazličnejše promocijske akcije. Na srečanju, ki so se ga udeležili mnogi
predstavniki, so člani lig sprejeli skupno izjavo, da podpirajo pakt male antante ter da je potrebno
pospešiti zbliževanje med državama na gospodarskem in kulturnem področju. Lige so se prav tako
zavzele za zbliževanje zakonodaj (npr. recipročnost socialnega zavarovanja zasebnih uslužbencev503), pa
tudi za kulturno izmenjavo in znanstveno sodelovanje. Obenem so člani lig podprli jezikovne tečaje ter
izrazili željo, da se olajša pretok knjig in časopisov med državama.504
Do tesnejšega sodelovanja med Jugoslavijo in Češkoslovaško v naslednjih letih ni prišlo, predvsem spričo
političnih razhajanj, ki so po letu 1935 vse bolj prihajala do izraza. Vlada je v tem obdobju kljub še vedno
veljavnemu uradnemu stališču, da državni vrh podpira zbliževanje s Češkoslovaško republiko, začela
krepiti pritisk na organizacije in društva v Kraljevini Jugoslaviji, ki so podpirale Češkoslovaško. Pritisk
oblasti na delovanje društev se je v letu 1938 dodatno okrepil, zato so slovenske lige pod vodstvom
ljubljanske lige in ob pomoči češkoslovaškega konzulata v Ljubljani v prvi polovici leta izvedle svojevrsten
protest, ki se je razvil v najbolj množično manifestacijo v celotnem obdobju liginega delovanja –
organiziran je bil niz predavanj in filmskih projekcij o Češkoslovaški republiki, ki so imeli izrazit
propaganden in prijateljski značaj. Izrazi slovenske naklonjenosti so se še stopnjevali ob vojaški
mobilizaciji v Češkoslovaški republiki,505 s čimer so številni Slovenci izrazili svoje nestrinjanje z uradno
politiko Stojadinovideve vlade, ki Češkoslovaške v težki politični situaciji ni podprla. Ob naraščajočem
številu manifestacij v podporo Češkoslovaški so jugoslovanske oblasti skušale omejiti podporne akcije,
502

Na podoben način so se leta 1934 organizirale še hrvaške lige v Savski banovini. (V. Dugački: Djelovanje čeških
društava u Slavoniji na prosvjetnom i zdravstvenom prosvjedivanju manjine u prvoj polovini XX. stoljeda. V: Anali
Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 2013, št. 28. Zagreb: HAZU, str. 25–51.
https://hrcak.srce.hr/109846 [december 2017].)
503
Problem se je nanašal predvsem na zaposlovanje tekstilnih delavcev v Sloveniji. Čehi so v Mariboru in Kranju po
prvi svetovni vojni odprli večje tekstilne obrate, ki pa jim je primanjkovalo izobraženih delavcev. Ti delavci so prišli
s Češke, s seboj pa so pripeljali tudi svoje družine.
504
Československo-jihoslovanská revue, III, 1933, št. 8, str. 269–271.
505
Ob splošni mobilizaciji so bili vpoklicani tudi Čehi in Slovaki, živeči v Jugoslaviji, zaradi česar so na Češkoslovaško
iz Slovenije odšli številni češki delavci, kar je resno prizadelo tekstilno industrijo. Še posebej pereč je bil položaj
v tekstilni tovarni v Mariboru, saj so nekateri mojstri morali delati po dve izmeni, da se proizvodnja ni ustavila.
Na češkoslovaško mobilizacijo so se odzvali tudi slovenski prostovoljci, ki so s svojo gesto izrazili podporo
Češkoslovaški republiki, vendar do dejanskega odhoda slovenskih prostovoljcev v tujino ni prišlo.

92

posredovala je celo policija, in naposled so bila z odredbo ministrstva prepovedana vsa javna
zborovanja.
Po podpisu münchenskega sporazuma konec septembra 1938 je Nemčija zasedla češke Sudete.
Jugoslavija, ki ni nasprotovala sklepom sklenjenega sporazuma, uradna politika je namreč podpirala
nemška in italijanska stališča, pa se na zasedbo dela Češkoslovaške ni odzvala. Po paktu male antante, ki
je bil uradno uperjen predvsem proti madžarskim težnjam, pa ji pravzaprav niti ni bilo treba reagirati.
Ljudske manifestacije v podporo Češkoslovaški ter protesti proti Nemčiji so se stopnjevali, zaradi česar je
oblast uvedla dodatne restrikcije. Jugoslovansko-češkoslovaške lige so se odločile za edini možen način
protesta – organizirale so različna predavanja o Češkoslovaški in razpisale številne tečaje češkega jezika,
ki so bili odlično obiskani.
Jugoslovansko-češkoslovaška liga je obstajala do formalnega razpada Češkoslovaške republike, ko je bila
sredi marca 1939 razglašena samostojna Slovaška država in so Nemci razglasili protektorat nad celotnim
češkim in moravskim ozemljem. Češkoslovaško-jugoslovanska liga pa je v okrnjeni obliki (s prilagojenim
imenom Češko-jugoslovanska liga) delovala sicer tudi po nemški zasedbi, vendar le do leta 1941, ko so
Nemci njeno delovanje z odlokom dokončno prepovedali.506 Podobno je po razpadu skupne države
v samostojni Slovaški državi z delovanjem nadaljevala preimenovana Slovaško-jugoslovanska liga.
Po drugi svetovni vojni so se pojavili poskusi, da bi se dejavnost lige v Pragi obnovila. Po dovoljenju
ministrstva je liga organizirala občni zbor 11. aprila 1946, na katerem so organizacijo preimenovali
v Československo-jihoslovanská společnost pro kulturní a hospodářské styky. Liga se je čez dve leti,
marca 1948, združila z Zvezo prijateljev Titove Jugoslavije, v katero je bilo vključeno tudi Združenje
prijateljev FLRJ v Bratislavi. Kratko zatem, po zaostritvi političnega spora med Jugoslavijo in Sovjetsko
zvezo, ki je dosegel vrhunec konec julija 1948, je bilo delovanje omenjene zveze prepovedano. Zveza je
bila pod imenom Zveza prijateljev Jugoslavije sicer spet za kratek čas obnovljena v letu 1969, toda njeno
delovanje je bilo že naslednje leto dokončno ukinjeno.507
Poskuse ponovne oživitve delovanja jugoslovansko-češkoslovaških lig v Sloveniji po drugi svetovni vojni
ni bilo mogoče zaznati. Da je liga dokončno prenehala s svojim delovanjem priča dejstvo, da po vojni
svojega delovanja ni obnovilo niti društvo Československá obec, kljub nekaterim zaznavnim
poskusom.508 Razlogi za to se najbrž skrivajo predvsem v znatnem upadu števila Čehov (in Slovakov)
v Ljubljani in drugod po Sloveniji, saj so se po drugi svetovni vojni številni od njih preselili nazaj na
Češkoslovaško ali pa so se odselili v tujino.
506

Odlok je bil izročen Matiji Murku, ki je od leta 1939 po aretaciji dotedanjega liginega predsednika P. Zenkla
opravljal naloge predsednika praške lige. V izjavi ministrstva za notranje zadeve z dne 5. aprila 1941 je bilo
zapisano, da je organizacija razpuščena, ker »[...] další trvání spolku není v zájme veřejném a pozbyl proto spolek
podmínek svého právního trvání.« (Kolářová 2014: 32)
507
Po razpadu Češkoslovaške in Jugoslavije dediščino Zveze prijateljev Jugoslavije danes delno ohranja češka
Společnost přátel jižních Slovanů (http://www.spjs.cz), ki pa deluje na spremenjenih temeljih in v drugačnem
okviru, s čimer ne posega na področje slovensko-slovaških odnosov.
508
Po koncu vojne je društvo med svojimi člani izvedlo anketo o njihovem delovanju med vojno, v podpis pa so
razposlali tudi izjave, da niso sodelovali z okupatorjem ali storili kakšnega drugega sramotnega dejanja.
(Keršič-Svetel 1996: 47)
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2.2.5.1 Delovanje Jugoslovansko-češkoslovaških lig v Ljubljani
Kot je že bilo omenjeno, je ljubljanska Jugoslovansko-češkoslovaška liga ob ustanovitvi imela tri sekcije –
publicistično,509 gospodarsko in kulturno. Slednja je bila najbolj aktivna in uspešna, prvi dve pa nista
nikoli dodobra zaživeli. Gospodarska sekcija je kljub vloženemu trudu zaradi zelo neugodnih valutnih
razmer in carinskih ovir povsem zastala z delom in ni prinesla konkretnih rezultatov.510 V januarju 1935
je bila sekcija ponovno obujena,511 v sklopu česar je Egon Stare pripravil analizo možnosti za okrepljeno
gospodarsko sodelovanje Kraljevine Jugoslavije s Češkoslovaško republiko. V izdani brošuri Naši
gospodarski odnošaji s Češkoslovaško (1936) je predstavil razloge, ki so zavirali sodelovanje, vendar je
njegova analiza ostala brez želenega učinka. Od gospodarskih panog je tako bil najpomembnejši turizem,
pa še ta je bil slabo razvit, predvsem na račun visokih cen prevozov.512 V turizmu so prednjačili hrvaški
obmorski kraji, pri čemer je zlasti liga v hrvaški Crikvenici beležila veliko počitniških obiskov.
Največji uspeh je ljubljanska liga imela na kulturnem področju, kjer je dosegla velik odmev, pa tudi
z organizacijo tečajev češkega jezika.513 V tem je imela prvenstveno vlogo, mariborska liga pa za njo ni
dosti zaostajala. Ljubljanska liga je v okviru svojih dejavnosti vsako leto oktobra pripravila proslavo ob
obeleževanju češkoslovaškega državnega praznika, praznovali pa so tudi Masarykov rojstni dan. Za te
prireditve je liga k sodelovanju privabila takrat najboljše in najbolj priljubljene gledališke ter operne
umetnike. Še posebej slovesno je bilo leta 1933 v Unionski dvorani, ko je s Smetanovo simfonično sliko
Višehrad nastopil operni orkester, slavnostni nagovor pa je imel podpredsednik ljubljanske lige Egon
Stare. Slovesno je bilo tudi ob Masarykovi osemdesetletnici, ko je bila v Ljubljani organizirana velika
proslava s parado in ognjemetom. Velik uspeh je leta 1936 požel še narodni film o Štefániku,514 ki so ga
prikazovali v Ljubljani, glavno vlogo v njem pa je odigral hrvaški igralec Zvonimir Rogoz.

509

Poročila o delu publicistične sekcije ni bilo mogoče najti. Sklepamo lahko, da sekcija znotraj lige ni bila posebej
dejavna, kar pa ne pomeni, da lige na tem področju niso sodelovale. Večkrat so bili ligini člani namreč v uredništvih
nekaterih uglednih časopisov, znano pa je tudi dejstvo, da so si lige izmenjevale dnevni tisk. Po zaslugi ljubljanske
lige so bili nekateri češkoslovaški časopisi dostopni tudi v Ljubljani, npr. v kavarni Nebotičnik in Evropa. Večkrat pa
se je vodstvo lige uspelo dogovoriti tudi za različne popuste pri naročanju knjig s Češkoslovaške.
510
Tujega kapitala je bilo v Sloveniji v letih po vojni kar 58 %. Od tega se je češkoslovaški kapital vlagal predvsem
v bančništvo (Češka industrijalna banka, banka Slavija) in tekstilno industrijo (Maribor, Kranj), nekaj pa je bilo
vlaganj tudi v steklarsko in druge industrijske panoge (npr. tovarna dušika Ruše in Kolinska). (Keršič-Svetel
1996: 31, 65.)
511
Leta 1934 je jugoslovanski izvoz na Češkoslovaško obsegal 5,6 % (4. mesto), kar je približno enako kot leta 1920
(5,1 %), šlo pa je predvsem za agrarne pridelke. Leta 1934 je češkoslovaški uvoz v Jugoslavijo znašal 11 % celotnega
uvoza (4. mesto). V večji meri so se uvažali industrijski izdelki. Češkoslovaški izvoz v Jugoslavijo se je sicer po letu
1920 povečeval (z 9,2 % na 20,4 % leto kasneje), po krizi pa se je ta rast ustavila. (Pokovec 1995: 26-27; Gašparič
2003: 23)
512
Lige so si prizadevale pridobiti popust za potovanja z javnim prevozom, kar je posledično pripeljalo k podpisu
meddržavnega memoranduma za cenejše železniške vozovnice. (Pokovec 1995: 30)
513
Tečaje je ljubljanska liga prvič organizirala leta 1926 in so bili za dijake in študente brezplačni. Vodil jih je češki
lektor V. Burian, ki je takrat prišel v Ljubljano. Prvo leto se je na tečaj prijavilo 15 tečajnikov, predvsem iz vrst
društva Sokol, ki se je odpravljalo na vsesokolski zlet na Češkoslovaško.
514
Film z naslovom Milan Rastislav Štefánik je leta 1935 posnel češki režiser Jan Sviták, v Ljubljani pa se je predvajal
25.–28. januarja 1936 pod naslovom Štefanik, Himna svobode.
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Posebno pozornost je liga posvečala predavanjem, ki so bila javna in dobro obiskana. Teme so bile
različne, zgolj izjemoma pa so bile osredotočene specifično na Slovaško ali Slovake.515 Uspeh je doživela
že omenjena serija filmskih projekcij, ki so bile povezane s predavanji o Češkoslovaški republiki, ko so bili
prikazani filmi o Masaryku, Benešu, Pragi, Tatrah, češkoslovaških legionarjih in narodnih nošah. Prva
uprizoritev je bila 25. februarja 1938 v ljubljanskem kinematografu Union, kasneje pa je zgolj v Ljubljani
prišlo do kar desetih ponovitev, do maja pa še tridesetih dodatnih uprizoritev širom po Sloveniji. Skupno
je vse dogodke obiskalo kar 40.000 ljudi in večinoma so po njih izbruhnile množične spontane
manifestacije v podporo Češkoslovaške republike. Podobno so svojevrsten upor proti uradni politiki
pomenili tudi organizirani tečaji češkega jezika, saj je jeseni 1937 bilo tečajnikov zgolj v ljubljanski ligi že
900, leta 1938 pa je skupno število udeležencev tečajev v Sloveniji celo preseglo število 1800. Leta 1937
je za potrebe tečajev Anton Oven izdal učbenik češkega jezika.516
Ljubljanska liga je pod svojim okriljem maja 1934 ustanovila akademski odsek, ki je deloval na ljubljanski
univerzi in je podobno kot sama liga organiziral predavanja in različne prireditve. Najodmevnejši
dogodek akademskega odseka je bil organiziran v sodelovanju s Slovanskim inštitutom v Pragi,517 ko je
bila oktobra 1936 v Ljubljani organizirana velika in odmevna razstava povojne češkoslovaške
književnosti.518 Pri tem je akademski odsek veliko število razstavljenih knjig dobil tudi v trajno last.519
Češkoslovaške knjige, ki so bile v lasti ljubljanske lige, je sicer od leta 1924 upravljala novoustanovljena
knjižnica lige, ki jo je liga uredili skupaj z društvom Československá obec. Svoje prostore je imela v
ljubljanski Kazini, dokler se ni pet let kasneje preselila v nove prostore Delavske zbornice. Leta 1934 je
ljubljanska liga s pomočjo češkoslovaške vlade in konzulata ustanovila lastno knjižnico, ves knjižnični
fond pa je kasneje prevzela današnja Slovanska knjižnica, kar je postal temelj njene zbirke.520

2.2.5.2 Delovanje Češkoslovaško-jugoslovanskih lig na Češkoslovaškem
V uvodu tega poglavja je že bilo podrobneje opisano, kako se je oblikovala Češkoslovaško-jugoslovanska
liga kot celota, v tem delu pa je izpostavljeno kulturno delovanje te organizacije na Češkoslovaškem.
Hkrati je izpostavljeno tudi delovanje bratislavske lige, ki je bila pri vzpostavljanju sodelovanja med
Slovenci in Slovaki najaktivnejša od vseh slovaških lig.
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Ivan Lah je naprimer leta 1922 predaval o lepotah Slovaške, Stanko Murko pa leta 1935 o gospodarskem
napredku Slovaške in Podkarpatske Rusije v petnajstih letih od nastanka Češkoslovaške republike. Decembra 1935
je imel v Ljubljani že omenjeno predavanje in recital o mladi slovaški književnosti tudi K. Geraldini, na katerem sta
nastopila skupaj z V. Smolejem. V okviru predavanj ljubljanske lige je leta 1934 imel predavanje o kongresu
slovanskih pravnikov tudi M. Dolenc, sicer dekan pravne fakultete in v študijskem letu 1929/30 rektor Univerze
v Ljubljani. Septembra 1933 je Dolenc na predlog bratislavske pravne fakultete prejel častni doktorat Univerze
Komenskega v Bratislavi.
516
O izidu učbenika je leta 1938 v Československo-jihoslovanski revue (VIII, 1938, str. 52) poročal J. Šedivý.
517
Slovanski inštitut je bil v Pragi ustanovljen leta 1922. V njem je pomembno vlogo prevzel Slovenec Matija
Murko, ki je bil v letih 1920–31 redni profesor za južnoslovanske jezike in književnosti na Karlovi univerzi, v letih
1932–41 pa tudi predsednik Slovanskega inštituta.
518
O razstavi je bil objavljen članek v časopisu Jutro, 8. 11. 1936.
519
Velika večina knjig je bila v češčini, slovaških je bilo zgolj okoli 60.
520
Vavpotič 1937: n.n.; Keršič-Svetel 1996: 47, 72.
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Pomemben del sodelovanja med ligami na Češkoslovaškem in ligami v Jugoslaviji je predstavljalo ligino
glasilo, ki je bilo sprva omejeno le na češkoslovaške lige. Centrala v Pragi je od leta 1921 izdajala interno
glasilo z naslovom Československo-jihoslovanská liga, ki je izhajalo enkrat mesečno, od leta 1930, ko se
je povezala s krovno zvezo Jugoslovansko-češkoslovaških lig v Beogradu, pa je začela izhajati skupna
revija z naslovom Československo-jihoslovanská revue. Ta je izhajala vse do leta 1939 oz. s prilagojenim
naslovom tudi še v letu 1940. Vsako leto je izšlo različno število posameznih številk, predvsem glede na
finančne zmožnosti izdajatelja, prispevki pa so bili objavljeni v češkem, srbohrvaškem in redkeje tudi
v slovenskem jeziku. Slovaških prispevkov skorajda ni bilo zaslediti.521
Vsebina revije se je osredotočala na kulturne in izobraževalne vsebine (kulturna vzajemnost, književnost,
upodabljajoča umetnost in glasba, znanost, šolstvo), objavljeni so bili članki o političnem dogajanju,
s področja gospodarstva in prava, nekaj pa je bilo tudi člankov o sokolstvu in vojski. V reviji so prav tako
izhajali članki, ki so bili reklamne narave, predvsem o toplicah in pohodništvu, objavljena pa so bila tudi
letna poročila lig. Pri tem je revija delovala po uradni liniji in torej predvsem preko krovne zveze
v Beogradu, kar ni odražalo dejanskega stanja organiziranih aktivnosti slovenskih lig.
V povezavi s Slovenijo je bilo v reviji največ prispevkov namenjenih naravnim lepotah, objavljeni pa so
bili tudi članki o nekaterih znanih Slovencih, ki pa so se z nekaj izjemami začeli vrstiti šele po letu 1936.
V tem letu so bili objavljeni članki o Trubarju (O. Beneš), sodobni slovenski glasbi (E. Adamič) in Srečku
Kosovelu, ob deseti obletnici njegove smrti (B. Borko). V letu 1937 je B. Kreft poročal o slovenskem
gledališču, J. Procházka je pisal o A. Aškercu, leto kasneje pa je bil objavljen nekrolog I. Lahu ter nekateri
prevodi Župančičevih pesmi v češčini. Še največ prispevkov, povezanih s Slovenci, je izšlo v zadnji skupni
številki Československo-jihoslovanske revue aprila 1939, v kateri so bili objavljeni prispevki o znanih
slovenskih osebnostih (F. Prešeren, R. Jakopič, nekrolog I. Žaboti) in nekaj del iz slovenske književnosti.
Na splošno je bilo v zadnjih letnikih revije objavljeno več leposlovja, politični in gospodarski članki pa so,
tudi zaradi političnega razhajanja in pritiskov, postopoma izginjali. Jugoslovanski prispevki so bili iz
omenjenih razlogov že po letu 1935 vse bolj formalni in tudi njihov obseg se je znatno zmanjševal.
Z nastankom češkoslovaško-jugoslovanskih lig v Bratislavi in v Košicah se je ponudila priložnost za
tesnejše sodelovanje med Slovenci in Slovaki v okviru lige, ki pa je zaradi zgodovinskih vezi in
povezanosti Slovencev s Čehi, obenem pa Slovakov predvsem z Vojvodino in ostalimi predeli, kjer je
živela strnjena slovaška manjšina v Kraljevini Jugoslaviji, ostala precej neizkoriščena.522 Ob vpogledu v
delo bratislavske lige lahko ugotovimo, da so v njej sodelovali predvsem Čehi,523 med njenimi člani pa je
bili tudi slovenski slikar Ivan Žabota. Ob nastanku Češkoslovaško-jugoslovanske lige v Bratislavi je njen
predsednik postal Pavel Varsik, direktor Legiobanke, nasledil ga je Ľudovít Černo, pravnik in uradnik,
kasneje pa je predsedniško funkcijo prevzel novinar Aurel Styk, ki je bil vrsto let urednik slovaškega
časopisa Slovenský denník (1924–1938). Kot lahko opazimo iz liginih dokumentov, je bilo članstvo
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V III. letniku revije (1932/33) je bil objavljen krajši zapis o sodobni slovaški poeziji, kjer so bili omenjeni nekateri
slovaški pesniki (Rázus, Krčméry, Lukáč, Smrek, Novomeský, Poničan), kar pa je bil tudi edini tehtnejši članek,
povezan s Slovaki in slovaško kulturo.
522
Kačírek 2017: 246.
523
Ľ. Kačírek navaja, da so bili zapisniki bratislavske lige vse do leta 1935 pisani v češčini. (Kačírek 2017: 248)
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v bratislavski ligi razmeroma številčno, toda liga ni nikoli zaživela na podoben način kot npr. ljubljanska
ali mariborska liga, saj so se njeni člani redkeje udeleževali dogodkov, ki jih je organizirala liga.524
Prvi izlet liginih predstavnikov v tujino je bil izlet v Ljubljano in udeležba na učiteljskem kongresu.525
Z delegacijo je v Ljubljano prišel Ľ. Okánik, eden najvišjih bratislavskih mestnih zastopnikov, A. Styk pa je
dogodek opisal v liginem glasilu.526 V Ljubljani so obiskali grad, srečali so se s škofom Jegličem in si
ogledali slovensko opero Gorenjski slavček. Na večerji so odzvenele prijazne besede o povezovanju in
o miselnem koridorju, ki jih je poslej povezoval, ko ideja o ozemeljskem koridorju ni bila uresničena.
Gostje so obiskali še Bled in bili navdušeni nad lepotami slovenskega alpskega bisera. Bratislavska liga se
je po srečanju še tesneje povezala z ljubljansko ligo,527 kmalu pa se je spoprijateljila tudi z mariborsko
ligo. Že na ustanovnem zboru lige v Mariboru je bil namreč navzoč član bratislavske lige in vse odtlej je
bratislavska liga obe slovenski ligi štela za svoji sestrski organizaciji.
Ob obeleževanju jugoslovanskega državnega praznika je bratislavska liga po zgledu drugih lig prirejala
raznovrstne prireditve, ki so bile spete z Jugoslavijo. Praviloma so ti dogodki bili povezani s srbsko in
hrvaško kulturo, nekajkrat pa so organizirali tudi dogodek, ki je slonel na slovenski kulturi. Med takimi
dogodki Češkoslovaško-jugoslovanske lige v Bratislavi je bila prva inscenacija slovenske dramske igre na
slovaškem poklicnem odru – leta 1932 so v Slovaškem narodnem gledališču uprizorili Cankarjevo farso
Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, ki jo je prevedel Mikuláš Čollák. Dve leti kasneje se je v povezavi
z jugoslovanskim državnim praznikom v Bratislavi obetal tudi koncert Slovenskega vokalnega kvinteta, ki
je na začetku oktobra gostoval na Češkoslovaškem, vendar pa je bil koncert spričo tragičnih dogodkov
v Franciji, kjer je bil ob državniškem obisku izvedel atentat na jugoslovanskega kralja Aleksandra I.,
odpovedan.
Bratislavska in ljubljanska liga sta večkrat sodelovali pri organizaciji kulturnih gostovanj v Ljubljani.
Ohranjene so informacije o koncertu pevskega zbora slovaških učiteljev iz Bratislave, ki je imel svoj
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Eden od vzrokov je bila opazna razlika v strukturi članstva. V slovenske lige je bilo namreč vključeno precej
Čehov oz. Čehoslovakov, medtem ko je v bratislavski ligi bilo jugoslovanskih državljanov občutno manj.
525
Izleti v Slovenijo niso bili tako redki. Iz dokumentov je razvidno, da je bratislavska liga obiskala Slovenijo še
avgusta 1928, o izletu, ki so ga pripravljali leta 1938, pa se je ohranilo več informacij. Iz korespondence, ki se
nahaja v Arhivu Republike Slovenije, lahko sklepamo, da so si to leto člani bratislavske lige ogledali različna
gorenjska mesta, povzpeli pa so se tudi na Triglav.
526
A. Styk: Zájezd bratisl. odboru do Slovenie. Československo-jihoslovanská liga, III, 1923, št. 6, str. 67-68.
O kongresu jugoslovanskih novinarjev, učiteljev in študentov, ki je potekal na začetku avgusta v Ljubljani, je poročal
tudi J. Hudaček v slovaškem časopisu Bratislavské noviny. Objavljeni članek so povzeli pri slovenskem tedniku
Učiteljski tovariš (13. 9. 1923), kjer so navedli vznesene besede, da so bili s kongresom položeni temelji praktične
slovanske vzajemnosti: »Naši Slovaški in posebej Bratislavi pa pripada v tem delovanju častna vloga, da tvori
z bližnjim slovenskim Mariborom spojilni most. Naša prva dolžnost je, da stvorimo idejni koridor, ker nam mirovna
pogodba ni dala pravega koridorja.«
527
Stvaren dokaz o iskrenem zanimanju za Slovence je bila proslava, ki jo je februarja tistega leta priredila
bratislavska liga. Na njej je nastopila primabalerina Slovaškega narodnega gledališča Pírková in zapela slovenske
ljudske pesmi Rožmarin, Pojmo na Štajersko in Po jezeru bliz Triglava. (Československo-jihoslovanská liga, III, 1923,
št. 2, 22-23. Povzeto po Kačírek 2017: 247)
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nastop 24. oktobra 1929 v veliki Unionski dvorani,528 v Ljubljani pa je vsaj dvakrat gostoval tudi
simfonični orkester iz Bratislave. Koncerta je imel decembra 1931 in marca 1936.
Med aktivnejšimi člani bratislavske Češkoslovaško-jugoslovanske lige je bil lektor srbohrvaščine na
Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi, ki je poučeval srbohrvaščino tudi na tečajih, ki jih je
organizirala liga. V bratislavski ligi pa je prav tako nekaj let deloval češki literarni zgodovinar in slavist
F. Wollman, ki je bil od leta 1921 do 1928 zaposlen na bratislavski univerzi, kjer se je posvečal
jugoslovanski dramatiki in bil obenem izreden poznavalec slovenske dramatike. Kasneje je odšel v Brno
in se pridružil tamkajšnji ligi.529
Ob naraščajočem zanimanju za jugoslovansko književnost se je bratislavska liga obrnila na ljubljansko
ligo s prošnjo po duplikatih hrvaških in slovenskih knjig,530 s slovenskima ligama pa je sodelovala tudi pri
organizaciji gostujočih predavanj. Leta 1935 je imel Egon Stare, predsednik ljubljanske lige, v Bratislavi
predavanje o češkoslovaško-jugoslovanskih gospodarskih odnosih, o čemer je naknadno izdal tudi že
omenjeno monografijo. Ob tragični smrti kralja Aleksandra I. je bratislavska liga organizirala tudi zbiranje
prostovoljnih prispevkov za postavitev kipa v Mariboru, toda precejšen del drugih aktivnosti lige
v Bratislavi je bil povezan bolj z Beogradom kot pa Slovenci (redni izleti, uprizarjanje srbskih in hrvaških
gledaliških predstav ipd.).
Nezanemarljiv del delovanja bratislavske lige so predstavljale organizirane izmenjave, ki pa so po mnenju
Ľ. Kačírka večkrat dajale prednost slovaški diaspori v Vojvodini. Kljub temu je iz liginih dokumentov
razvidno, da je bratislavska liga podpirala tudi izmenjavo jugoslovanskih študentov iz okupirane Istre531
in iz Slovenije. V letu 1937 so tako v okviru Češkoslovaško-jugoslovanske lige v Ljubljano odšli učitelj
Ladislav Cocher iz Nitre, univerzitetni učitelj Ján Šarga iz Bratislave ter gimnazijski profesor in prevajalec
Ján Irmler iz mesta Zvolen. Na izmenjavo je v tridesetih letih iz Slovenije večkrat odšel učitelj Andrej
Debenak,532 ki se je zanimal za češkoslovaško šolsko reformo. Enega od obiskov leta 1933 je opisal
v slovaški reviji Svojeť,533 podoben članek z naslovom Vtisi iz učiteljske studijske ekskurzije po
Čehoslovaški pa je objavil še v slovenskem časopisu Učiteljski tovariš.534 Ob tej priložnosti je obiskal tudi
Bratislavo in nekatere njene šole, kjer so bili skupaj z drugimi gosti toplo sprejeti. Z nekaj besedami je
528

O obisku je poročal Učiteljski tovariš, v katerem je bil 24. 10. 1929 objavljen članek z naslovom Pozdrav zboru
slovaških učiteljev, ki so prišli v Ljubljano. Iz ohranjenega koncertnega lista je razvidno, da gre za 63. koncert, ki ga
je organizirala ljubljanska liga, na nastopu pa je slovaški zbor zapel tudi slovensko pesem V. Vodopivca in pesem, ki
jo je uglasbil D. Jenko. Poročilo o gostovanju slovaškega zbora, ki je nastopil še v Mariboru, je bilo prav tako
objavljeno v slovaškem časopisu Slovák (7. 2. 1930), kjer so Slovencem namenili prijazne besede: »Vidieť, že v
Slovincoch je ozaj hodne tej slovenskej krvi a nefalšovanej pohostinnosti.«
529
Frank Wollman je v svojem predavanju, ki ga je imel leta 1932 in je pod naslovom Československo-jíhoslovanské
kulturnné styky bilo objavljeno v Československo-jihoslovanski revue (II, 1932, št. 6, str. 241), opozoril, da v
Jugoslaviji in na Češkoslovaškem živijo različni slovanski narodi in da se Slovenci v luči centralistične politike ne
bodo kar odpovedali svojemu jeziku in govorili srbsko.
530
Kačirek 2017: 249; Arhiv Republike Slovenije.
531
Štipendijo sta v letu 1934 pridobila Ivan Bisijak [Bizjak?] in Srečko Batič. (Kačírek 2017: 251)
532
A. Debenak je bil osnovnošolski učitelj v današnji Gorišnici in kasnejši politik in diplomat, med drugim je bil leta
1945 tudi odpravnik poslov na veleposlaništvu v Pragi.
533
Svojeť, 9, 1935, št. 5, str. 108–113. (Povzeto po Kačírek 2017: 249-250.)
534
Učiteljski tovariš, 12. 10. in 19. 10. 1933.
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podal kratek pregled slovaške zgodovine, ki ga prav zaradi njegove informativne zgoščenosti navajam
v celoti:
»V I. st. po Kr. tu 14. in 15. rimska legija. Tabor Carnuntum. Goti, Huni, Avari in Slovani.
Velikomoravska. Nato v roke ogrskih kraljev. Pustošenje po Tatarih v 13. st. Za Matije Korvina
visoka šola Akademja Istropolitana. Od bitke pri Mohaču do 1848. leta v jarmu Habsburžanov.
Občutili Turke. Krasne palače Marije Terezije. Razni spomini na Napoleona. Bivališče raznih
znanih buditeljev: Palkoviča, Palackyja, Šafarika, Štura. Od 1918. glavno mesto Slovaške.«

2.2.6 Študentska organizacija Pax Romana
Mednarodna študentska organizacija Pax Romana je v tridesetih letih dvajsetega stoletja predstavljala
enega od dveh stebrov slovensko-slovaškega sodelovanja, saj se je v tem času v okviru organizacije
porodila ideja o tesnejšem slovanskem sodelovanju. To sodelovanje je prineslo intenzivne stike
predvsem med Slovaki in Slovenci, ki so v največji meri izkoriščali možnost študijskih izmenjav v drugih
slovanskih katoliških državah.
Nastanek in pomen organizacije za slovensko-slovaške odnose je opisal P. Švaral v Zgodovinskem
časopisu.535 Povzeti velja, da je Pax Romana mednarodna organizacija katoliških študentov, ki je nastala
leta 1921 v švicarskem Fribourgu kot zveza katoliških univerz. Ustanovili so jo delegati 23 evropskih
držav, za cilj pa so si zastavili širjenje katoliškega nauka med študenti, reševanje nakopičenih družbenih
problemov v duhu katoliške morale in razvoj mednarodnega študentskega sodelovanja na osnovi
katoliškega pacifizma.
Stiki med slovaškimi in slovenskimi katoliškimi študenti so se razvijali že pred ustanovitvijo in priznanjem
narodnih zvez – Slovenske dijaške zveze in Zveze slovaških katoliških študentov.536 Že leta 1923 je
v slovaškem glasilu Rozvoj537 G. Gajdoš objavil poročilo o poteku kongresa slovenskih katoliških
študentov v Ljubljani, kjer so potekale razprave o načinu povezovanja – ali ustanoviti posebno zvezo za
sodelovanje na narodnem nivoju ali pa ostati v zvezni organizaciji na ravni kraljevine. Slovenski študenti
so se odločili, da izstopijo iz jugoslovanske katoliške Študentske lige in da skupaj s hrvaškimi študenti
ustanovijo skupno študentsko organizacijo. Ljubljanski kongres je bil po mnenju Gajdoša prvi stik med
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P. Švaral: Sodelovanje slovaških in slovenskih študentov v organizaciji Pax Romana. Zgodovinski časopis, 54,
2000, št. 3, str. 449–455.
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Zveza slovaških katoliških študentov (in dijakov) je bila ustanovljena leta 1921 v Žilini, njen prvi predsednik je
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izhajati dijaško glasilo Rozvoj, ki si je našlo širok krog bralcev.
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Rozvoj, I, 1923, št. 3, str. 14. Na omenjenem ljubljanskem kongresu so bili ob apostolskem nunciju in nadškofu
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izpostavil paralele med avtonomističnimi težnjami obeh narodov.
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slovaškimi in slovenskimi študenti, saj je v članku izpostavil, da je bila slovaška beseda za Slovence nekaj
novega in da nihče ni računal na samostojen nastop Slovakov.538
Slovensko-slovaški odnosi so se poglabljali tudi preko počitniških študijskih potovanj, Jugoslavijo so že
leta 1927 obiskali člani Društva slovaških katoliških akademikov Moyzes, o čemer je poročal časopis
Slovenec. Na srečanju v Ljubljani je dr. Jarc goste pozdravil z besedami, da so prvi prestopili koridor, »ki
nas ločuje od konca prve svetovne vojne. Bodite z nami, enako kot bomo tudi mi z vami.«539
Leta 1925, ko je kongres Pax Romana potekal v Bologni, so delegati iz slovanskih držav540 zahtevali
primernejše zastopanje slovanskih zvez na vodilnih mestih v organizaciji, kar se je tudi uresničilo, saj so
za drugega podpredsednika organizacije izvolili Poljaka, s čimer so slovanske zveze pridobile večji vpliv.
Leto kasneje, leta 1926, je bila slovaška zveza na kongresu Pax Romana v Budimpešti sprejeta kot
samostojna in neodvisna zveza, že leta 1928 pa so se slovanske zveze v Cambridgu dogovorile, da bodo
skupaj organizirale posebne slovanske kongrese katoliške mladine – iz te ideje se je rodila Unija zvez
slovanskih katoliških študentov. Njihovo prvo delovno srečanje je potekalo v Krakovu leta 1929, drugi
slavjanski katoliški akademski kongres pa je potekal v Ljubljani541 julija 1930. Na njem je član slovaške
delegacije Július Stano podal predlog, da bi se iz vsake slovanske narodne organizacije eden ali dva člana
posvetila študiju vsaj enega slovanskega jezika.542 Predlog, da članom priporočijo študij slovanskih
jezikov, ker bodo le tako lahko bolje razumeli in še z večjo vnemo širili slovansko kulturo, so potrdili na
tretjem kongresu slovanskih katoliških akademikov v Bratislavi, poleti 1931, s čimer je bil osnovan temelj
za katoliške študijske izmenjave. Sprejet je bil tudi sklep o ustanovitvi stalne komisije za izmenjavo
slovanskih katoliških študentov s sedežem v Bratislavi.543
V okviru predstavljenega sporazuma sta se Zveza slovaških katoliških študentov in Slovenska dijaška
zveza dogovorili za izmenjavo študentov. V prvi generaciji je v Ljubljano odšel Jozef Štolc, iz Slovenije pa
se je na bratislavsko pravno fakulteto odpravil pravnik Fran Satler, ki je o Slovenski dijaški zvezi objavil
članek v slovaškem glasilu Rozvoj.544 Obsežnejše poročilo o društvenem življenju slovenskih katoliških
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V poročilu Zveze slovaških katoliških študentov iz leta 1922 lahko izvemo, da so se Slovenci in Slovaki srečali tudi
že na ustanovnem kongresu slovaške katoliške študentske organizacije, ki sta se ga udeležili tudi poljska in
slovenska študentska organizacija, kljub temu pa je bil samostojen nastop Slovakov v tujini takrat nekaj
nepričakovanega.
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Slovaška je imela na kongresu močno delegacijo, v kateri so bili Martin Sokol, Július Stano, Jozef Zvrškovec,
Konštantin Čársky idr., Jugoslavijo pa sta zastopala le dva delegata.
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Kongresa se je udeležilo veliko Poljakov, Ukrajincev, Hrvatov, Slovakov, Čehov, Rusov in gostiteljev Slovencev.
Med gostitelji so bili prisotni: nadškof Jeglič, škof Rožman, namestnik zagrebškega nadškofa, kraljevi odposlanec,
rektor ljubljanske univerze ter podžupan E. Jarc. Aktivno so od Slovencev na kongresu sodelovali Franc Trseglav,
Fran Stele, Lovro Sušnik, Niko Kuret, Fran Grivec; od Slovakov pa Július Stano, K. Klimovský, A. Vašek in
F. Durčanský. O poteku kongresa je poročal tudi časopis Slovenec (25. 7. 1930).
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Rozvoj, VII, 1930, št. 1, str. 22–23.
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Rozvoj, IX, 1931, št. 3, str. 67.
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Rozvoj, IX, 1931, št. 8, str. 190.
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študentov je za isto glasilo po vrnitvi s študijskega potovanja objavil tudi Jozef Kosorin,545 ki je študiral
v Ljubljani v letnem semestru leta 1932.
Pomemben mejnik pri delovanju slovanskega dela organizacije je predstavljal 5. kongres slovanskih
katoliških študentov in akademskih seniorjev leta 1933 v Poznanu na Poljskem, kjer so ustanovili krovno
organizacijo slovanskih katoliških študentov z imenom Slavia Catholica. Unija je imela skupen sekretariat
vseh slovanskih narodnih organizacij katoliških študentov iz članic Pax Romana.546 Vzporedno
z ustanovitvijo skupne slovanske unije se je nadaljevalo začeto sodelovanje na področju študijskih
izmenjav. V študijskem letu 1933/34 je v Ljubljani študiral študent filozofije Ján Irmler,547 v Bratislavo pa
je odšel absolvent slavistike Viktor Smolej. Kot poroča glasilo Rozvoj, je bilo v tem času za vsakega
študenta izredno skrbno poskrbljeno, saj je imel vsak od njih pripravljen program tako za študij kot za
prosti čas.548
Gostujočim študentom je bilo omogočeno in obenem tudi zaželeno objavljanje v študentskem tisku.
Tako je v glasilu Rozvoj v prevodu izšel ponatis članka Slovenski akademik o nas, ki ga je napisal Viktor
Smolej. V njem je avtor obravnaval podobnosti in razlike med Slovenci in Slovaki, obenem pa je v njem
moč zaslediti podobno vrednotenje Slovakov, ki je predstavljeno z večjo kritičnostjo kot pa kasneje v bolj
odmevnem članku, objavljenem v Elánu.549 Članek je bil objavljen leta 1935 in v njem je Smolej zapisal:
»Slovaki imajo radi velika dejanja, ki so pogosto prav smešna. Slovenci se za razliko od Slovakov
zagrizemo v malenkosti in iz njih ustvarimo velika dela. [...] Vsakemu slovaškemu akademiku želim, da bi
preživel vsaj eno leto med Slovenci. Tu bi se naučil razmišljati in delati. Za vedno bi se otresel plehkosti
v mislih in pri delu.«550 Pod istim naslovom Slovenski akademik o nas je leto kasneje izšel intervju
s študentom Zdenkom Lahom, ki je bil na izmenjavi na bratislavski pravni fakulteti v letnem semestru
leta 1935.551 V njem je avtor opisal študentsko društveno delo, študij in slovensko revijo Mentor.552
Članek o Slovaški je Zdenko Lah kasneje objavil tudi v reviji Mentor, o čemer je na svojih straneh
poročalo glasilo Rozvoj.553 V članku je bil podan poziv slovenskim študentom za dopisovanje s slovaškimi
študenti in za prijavo na počitniške izmenjave, prav tako pa je bilo omenjeno, da so v uvodniku revije
Mentor celo razmišljali o ustanovitvi slovaške rubrike, kjer bi lahko objavljali prispevke v izvirniku in
prevodih – v dani številki je bila v izvirniku objavljena pesem Elene Riasnicke.
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V slovaški reviji Kultúra je ob prihajajočem kongresu Pax Romane na Češkoslovaškem leta 1935 (dogodek
je potekal v Pragi, Bratislavi in v Tatrah) J. Cieker554 predstavil dosedanje delovanje organizacije. V isti
reviji pa je tega leta Jozef Kosorin555 ovrednotil še delovanje slovanske organizacije Slavia Catholica, pri
čemer je navedel vse kongrese, ki so potekali od ustanovitve, zapisal pa je tudi nekaj podatkov
o študijskih izmenjavah. Pri tem je bilo mogoče izvedeti, da je bilo do tega leta s Slovenci uresničenih
5 izmenjav, tako v Ljubljano kot tudi v Bratislavo. Izmenjave so navadno trajale 9 mesecev v Ljubljani in
7 mesecev v Bratislavi.
Iz različnih poročil s kongresov Pax Romana je bil tako v Sloveniji kot na Slovaškem večkrat poudarjen
duh slovanske in slovaško-slovenske vzajemnosti. Takšna so bila naprimer poročila s XV. kongresa (1936)
v Salzburgu, Celovcu in na Dunaju, kjer so Slovaki v Celovcu opazili močna prizadevanja slovenske
manjšine za izboljšanje slabega položaja, v katerem so se nahajali.556 Pred XVI. kongresom v Franciji je
julija 1937 v Ljubljani, na Bledu in v Kočevju potekal VII. kongres Slaviae Catholicae, o katerem je mogoče
najti več zapisov v različnih slovenskih in slovaških časnikih in glasilih.557 V tem letu, ko je bilo delovanje
slovanske sekcije Pax Romana na vrhuncu, je J. Kosorin v dnevnem tisku in na slovaškem radiu podal
ponovno vrednotenje študijskih izmenjav in aktivnosti. Navedel je, da je v letih 1931–1937 v Bratislavi
študiralo osem Slovencev in v Ljubljani prav toliko Slovakov.558 Skupno število slovanskih akademskih
izmenjav se je povzpelo na 49, pri čemer pa so se izmenjav udeleževali pretežno študenti prava in
filozofije.559
Zadnji, XVII. kongres organizacije Pax Romana v času pred začetkom druge svetovne vojne, o katerem je
še mogoče najti omembe v periodičnem tisku, je bil organiziran v Sloveniji. Potekal je v Rogaški Slatini,
na Bledu in v Ljubljani, udeležilo pa se ga je 20 narodnih delegacij. Potekal je ravno v dneh, ko je umrl
slovaški narodni voditelj A. Hlinka, zaradi česar je bila slovaška delegacija na njem okrnjena oz. je prišla
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z zamudo.560 S prekinitvijo vsakoletnih srečanj v okviru Pax Romane so se s študijskim letom 1938/39
končale tudi slovanske študijske izmenjave. Zadnji Slovak, ki je študiral v Ljubljani, je bil Melichar Václav,
Ljubljano pa je zapustil ob koncu zimskega semestra.561
P. Švaral je v svojem prispevku povzel, da je »Pax Romana oblikovala temelje za večjo izmenjavo
slovaških in slovenskih katoliških študentov v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja.«562 Na žalost
pa, kot je ugotavljal, je sodelovanje prekinila druga svetovna vojna in obdobje po njej, saj nova politična
sistema v povojni Jugoslaviji in na Češkoslovaškem nista bila naklonjena tovrstnemu sodelovanju. Čeprav
je sama organizacija Pax Romana po vojni nadaljevala s svojim delom, leta 1947 je razširila svoje
delovanje tudi na druge celine ter deluje še danes, pa je z umanjkanjem slovanske sekcije izgubila
pomembno vlogo pri soustvarjanju slovensko-slovaških in nasploh slovanskih medsebojnih odnosov.
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3 KO ZNANI SVET IZGINJA
Druga svetovna vojna, ki je politično gledano posegla na Slovaško že konec tridesetih let, na slovenskih
tleh pa se je začela aprila 1941, je prinesla novo politično stvarnost in je zaznamovala vse plasti družbe.
Čeprav je vojna močno vplivala na mnoge življenjske usode, pa v času svojega trajanja ni prinesla
takojšnjih družbenih sprememb. Te so se zgodile šele nekaj let po vojni, ko se je ustalil nov politični
režim tako na Slovaškem kot tudi v Sloveniji. Štirideseta leta, ki so tako bila nekakšno družbeno
nadaljevanje prejšnjega dogajanja med obema vojnama, so postopoma zarisovala novo politično mejo,
ki je s svojo vseprisotnostjo v družbi šele konec desetletja zaznamovala tudi kulturna in gospodarska
razmerja.
V pričujočem poglavju se osredotočam na čas vojne in kratko nekajletno obdobje tik po končani vojni,
vse do zaostritve političnih razmer med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo leta 1948. Težišče zgodovinsko
političnega prikaza temelji na zgodovinopisnih delih P. Vodopivca in E. Mannove. Pri navedbi slednje je
pomemben zlasti del, ki ga je prispeval slovaški zgodovinar L. Lipták, pri čemer pa upoštevam tudi druge
samostojne monografije znanega slovaškega zgodovinarja.563 V njih je s pomočjo tematskih sklopov
približal tako političnozgodovinski kot gospodarski okvir nemirne slovaške narodne zgodovine.

3.1 Čas vojne in nujnih odločitev
Razmere, ki jih je prinesla druga svetovna vojna, so močno zaznamovale tako prostor današnje Slovenije
kot tudi Slovaške. Oba naroda sta se znašla v središču vojnega dogajanja, pri čemer pa sta vojno, sploh
v prvih letih, doživljala na drugačen način. Slovenci, ki so jih že pred vojno delile mnoge meje, so bili pod
okupatorji in njihovimi osvajalskimi težnjami še bolj razkosani. V novih vojnih političnih tvorbah jim je
pretila eksistencialna negotovost, ki se je manifestirala tako na ravni posameznika kot tudi na ravni
celotnega naroda. Slovaki pa so vojna leta preživeli drugače. Z ustanovitvijo Slovaške republike marca
1939 so velik del vojne prevedrili v lastni, fašistično usmerjeni državi, ki je bila pod močnim političnim
vplivom in zgledom takratne Hitlerjeve Nemčije. Prizaneseno pa je bilo Slovakom zgolj navidezno, saj so
v naslednjih vojnih in povojnih letih tudi sami morali plačali visok moralni davek.

3.1.1 Slovaška samostojnost: skrhana podoba
Usoda Slovakov in njihove politične prihodnosti je bila v obdobju ob koncu tridesetih let dvajsetega
stoletja močno speta z njihovim geostrateškim položajem. Po dogodkih po münchenskem sporazumu in
razkosanju Češkoslovaške republike so Slovaki razglasili samostojno Slovaško državo. Po dobrem tednu
dni je novoustanovljena država sklenila varnostni pakt z Nemčijo,564 s katerim se je Nemčija obvezala, da
bo varovala politično neodvisnost Slovaške in njeno ozemeljsko integriteto. S to pogodbo, ki je vsebovala
tajne člene o gospodarskem in finančnem sodelovanju, si je Hitlerjeva Nemčija v zameno za vojaško
zaščito zagotovila možnost izkoriščanja slovaških naravnih virov in njene vojne industrije na zahodu
563
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države, hkrati pa je tudi aktivno povečevala prisotnost nemškega kapitala v slovaškem gospodarstvu.
Slovaška samostojna država, ki jo je priznalo 17 držav,565 med njimi tudi nekatere velesile, je v tistem
času služila za zgled, da Hitler ni bil le okupator, temveč tudi osvoboditelj.
Po francoski kapitulaciji junija 1940 je Slovaška z izgubo pomembnega zaveznika postala močno omejena
pri zunanjepolitičnem povezovanju in skoraj povsem odvisna od diktata Nemčije. Novembra 1940 je
postala članica trojnega pakta in postopoma začela utrjevati avtoritarni režim po nemškem zgledu,
s čimer je državni parlament izgubljal moč. Dokončno se je režim uveljavil leta 1942 s sprejemom zakona
o Hlinkovi ljudski stranki, ki je postala vladajoča in edina dopustna stranka. V danih razmerah se je
v gospodarstvu utrjevala katoliška socialna doktrina, v dnevni politiki pa ideologija tradicionalnega
klerikalizma in konservatizma. To strujo je poosebljal vodja Tiso, kot so imenovali predsednika države, ob
njej pa je do izraza prihajala tudi druga, bolj radikalna skupina. To skupino je vodil V. Tuka, ki je leta 1939
prevzel premierski položaj, in se je zavzemala za radikalnejše metode in prevzemanje nacističnih
vzorcev. Tuka je proti Tisovi ljudski Slovaški propagiral slovaški nacionalsocializem – proti tradiciji je
nastopil s permanentno revolucijo.
Tiso se je pri svojem vladanju opiral na svojo stranko, ki je leta 1944 imela že tristo tisoč članov, pa tudi
na katoliško cerkev in Hlinkovo gardo, paravojaško organizacijo Hlinkove slovaške ljudske stranke, ki ji je
poveljeval A. Mach. Tisa je podpiral tudi Hitler, ki pa mu ni dovolil, da bi povsem odstranil svoje politične
nasprotnike, saj je tako lažje obvladoval Slovaško. Pri slednjem mu je pomagala tudi nemška manjšina, ki
je zastopala nemške interese. Karpatskonemška stranka se je preimenovala v Deutsche Partei in postala
edini politični predstavnik nemške manjšine na Slovaškem. Imela je široko operativno mrežo, pripadniki
manjšine pa so se urili pri nemški paravojaški organizaciji SS ter bili od leta 1942 mobilizirani neposredno
v nemško vojsko.
Preostale manjšine v državi so se znašle v nezavidljivem položaju. Po dunajski arbitraži je na Slovaškem
ostalo še okoli 60.000 Madžarov, ki pa so imeli močno omejene pravice. Omejitve so izhajale predvsem
iz zakonskih določil o recipročnosti pravic s slovaško manjšino na Madžarskem, delno pa je na to vplival
tudi nacionalizem, eden od temeljnih stebrov slovaškega fašističnega režima, ki je prišel v spor z vsemi
manjšinami. Že leta 1938 je slovaška avtonomna vlada na Češko izgnala 10.000 čeških uradnikov, po
razglasitvi samostojnosti pa so državo morali zapustiti še mnogi drugi Čehi, zaposleni v javnem sektorju
(vojaki, železničarji, poštni uslužbenci, učitelji, sodniki, tehniki, zdravniki idr.). V primerjavi z letom 1930
se je desetletje kasneje število Čehov na Slovaškem zmanjšalo za tretjino.
Najslabše pa se je godilo Judom, ki jih je bilo na Slovaškem leta 1939 okoli 90.000. Diktatura in zaostrene
politične razmere, ki jih je Slovaški med vojno vsilila nacistična Nemčija, so vodile v odkrit antisemitizem.
Propagandni stroj je Jude krivil za dunajsko arbitražo in izgubo ozemlja, kar je vodilo v uvedbo številnih
restrikcij za Jude, odvzeta jim je bila lastnina, izgubili pa so tudi državljanstvo. Septembra 1941 je izšla
vladna uredba, t. i. Židovski kodeks, ki je uzakonil antisemitizem in prinesel enako definicijo Judov kot je
veljala v Nemčiji. Vrstiti so se začeli fizični napadi nad Judi, uvedene so bile številne prepovedi in
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omejitve, mnogi Judje pa so se poskušali tudi izseliti, čeprav so bile možnosti za kaj takega močno
omejene.
Konec leta 1941 je uradna politika še stopnjevala pritisk na judovsko manjšino, ki je zaradi odvzema
državljanskih pravic postala veliko breme za državo. V teh razmerah so Slovakom rešitev ponudili Nemci,
ki so predstavili možnost deportacije pripadnikov judovske manjšine na delo v okupirana poljska
območja. Slovaška država je pri tem pristala na nemške pogoje, da bo za vsakega Juda plačala 500 mark
za stroške naselitve.566 25. marca 1942 je iz Poprada odpeljal prvi transport tisoč mladih judovskih žensk
in deklet, ki so končale v koncentracijskem taborišču v Auschwitzu. Do 20. oktobra 1942 so v nacistična
taborišča smrti s Slovaške odpeljali skupno kar 57.628 Judov. Drugi val, ki je sledil konec septembra 1944
in je trajal do marca 1945, je zajel dodatnih 13.500 ljudi, ki so bili deportirani. Skupno se je iz
koncentracijskih taborišč vrnilo le okoli 4.000 slovaških Judov.567 Podobna diskriminacija, čeprav za
odtenek milejša, je v času druge svetovne vojne prizadela tudi slovaško romsko manjšino. Pred vojno je
na Slovaškem živelo približno 100.000 Romov, s katerimi so po zadušitvi slovaške ljudske vstaje leta 1944
krvavo obračunali predvsem pripadniki nemških enot SS. Tisti Romi, ki so živeli pod madžarsko
okupacijo, pa so bili deportirani v koncentracijska taborišča, najpogosteje v Dachau.
Holokavst, ki je uničil slovaško judovsko skupnost, in na sploh democid, ki ga je v sodelovanju z nemškimi
oblastmi izvedla slovaška vladajoča elita, je močno razdelil celotno slovaško družbo in do danes
predstavlja velik črn madež v slovaški zgodovini. Slovaški zgodovinar M. Lacko je obdobje obstoja
Slovaške države označil za najobčutljivejše in najkonfliktnejše obdobje v slovaški narodni zgodovini.568

3.1.1.1 Protifašistično odporniško gibanje in slovaška narodna vstaja
Uvedba diktature slovaške ljudske stranke je na Slovaškem sprva naletela na številne kritike in odpor, ob
čemer so se vrstile množične stavke in demonstracije. Družbene strasti pa so se kmalu umirile, kar je bila
posledica ekonomske stabilizacije – zaposlenost je rasla, zlasti na račun gradbenega sektorja, saj so se
pospešeno gradile ceste in tovarne orožja za potrebe nemške orožarske industrije. Dobro pa je šlo tudi
kmetijstvu v bolj hribovitih predelih, ki se je dotlej borilo za obstanek in je bilo odmaknjeno na rob
preživetja, sedaj pa je zaradi madžarske okupacije, ki si je prilastila zajeten del podonavskih rodovitnih
ravnic, postajalo vse pomembnejše.
Kljub delni pomiritvi strasti so se protesti in jeza proti diktaturi nadaljevali, ponovno v večji meri ob
ukinjanju društev in nekaterih institucij z večletno tradicijo. Ilegalna opozicija, ki jo je sicer ohlapno
družilo zavračanje fašizma, se je krepila in iskala svojo priložnost za spremembo trenutnega političnega
položaja. Liberalno usmerjena inteligenca je sicer zavračala režim političnega klerikalizma, toda nanj ni
našla ustreznega odgovora, povsem levo orientirani politični pol pa se je pripravljal na oboroženo vstajo.
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Vse večje ilegalne skupine so imele redne stike s tujino. Meščanske stranke so bile povezane
s češkoslovaškim gibanjem v Parizu in kasneje v Londonu ter so stremele k obnovitvi parlamentarne
demokracije s federativno ureditvijo, najbolj pa so se situaciji zaradi bogatih izkušenj s preteklim
podtalnim delovanjem znali prilagoditi komunisti. Ti so bili speti z Moskvo in so želeli vzpostaviti režim
po sovjetskem vzoru. Uspelo jim je organizirati razvejano uporniško gibanje, ki je na slovaških tleh
organiziralo ilegalni tisk, po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo in odhodu Slovakov na vzhodno fronto
pa so začeli izvajati tudi številne sabotaže.
Slovaki so se že od vsega začetka druge svetovne vojne bojevali na obeh straneh. Ob nemškem vpadu na
Poljsko so sodelovali tudi slovaški vojaki, s čimer je Slovaška pridobili ozemlje, ki ga je Poljska zasedla
v letih 1920 in 1938. Slovaki pa so se bojevali tudi v češkoslovaških enotah v Franciji, na Bližnjem vzhodu,
v severni Afriki, sodelovali so v bojih za Anglijo, po letu 1941 pa tudi v enotah Sovjetske zveze. Enote, ki
so se borile na strani zaveznikov, so E. Benešu omogočile, da je lahko v Parizu in kasneje v Londonu
organiziral središče češkoslovaškega odporniškega gibanja ter vlado v izgnanstvu, ki so jo zavezniške sile
priznale.
Leto 1943 je bilo prelomno, saj je to leto ob vojnem preobratu tudi slovaški režim, ki ni imel nikakršne
povojne perspektive, zapadel v krizo. Konec tega leta so komunisti z nekaterimi drugimi odporniškimi
skupinami sklenili božični sporazum in ustanovili osrednji organ ilegalnega odporniškega gibanja –
Slovaški narodni svet. Glavni cilj povezovanja je bil priprava vstaje, ki bi olajšala prodor Rdeče armade.
Sovjetska zveza je že leta 1944 začela na Slovaško pošiljati desantne skupine, katerih naloga je bila, da
zanetijo partizanski upor. Tem enotam se je pridružilo veliko civilistov in vojakov, kar je v razmeroma
kratkem času omogočilo hiter razmah partizanskega gibanja. Sovjetski poveljniki in partizani so začeli
kruto obračunavati s kolaboranti in Nemci, tako z vojaki kot civilisti, pri čemer jim je uspelo zasesti
nekatera strnjena območja. Aprila 1944 je nemška vojska začela s protiofenzivo na Slovaškem, s čimer je
sprožila večji upor, ki je prerasel v slovaško narodno vstajo.569
V drugi polovici leta 1944 so slovaški partizani osvobodili večje ozemlje v osrednji Slovaški s središčem
v Banski Bystrici. Oblast nad osvobojenim strnjenim ozemljem je prevzel Slovaški narodni svet, ki je iz
enot slovaške vojske, ki so se pridružile uporu, oblikoval prvo češkoslovaško armado na Slovaškem. Ta je
septembra štela že 60.000 mož, partizanske enote pa so imele še dodatnih 16.000 mož. Skoraj dva
meseca so partizani uspešno zadrževali nemško napredovanje na osvobojeno ozemlje, ki pa je naposled
moralo pasti, ko je Nemčija v boj poslala 40.000 vojakov. Glavni problem slovaških partizanov so bili
predvsem nezadostna oboroženost in pa pomanjkanje vojaških izkušenj. Ob nemškem napadu se je del
češkoslovaške vojske razbežal, del pa je bil poslan v ujetništvo.
Narodna vstaja je še bolj polarizirala slovaško politiko. Na osvobojenem ozemlju je politično moč prevzel
Slovaški narodni svet, ki je obnovil suverenost Češkoslovaške republike, obenem pa prepovedal
delovanje Hlinkove slovaške ljudske stranke ter ukinil rasno zakonodajo. Slovaški narodni svet je pristopil
k protifašistični koaliciji, zavezniki pa so priznali partizansko vojsko za del zavezniških sil. Nastajati je
začela nova politična struktura z legalizirano Komunistično partijo, ki se je združila s socialnimi demokrati
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in novoustanovljeno Demokratsko stranko, v kateri so se združile meščanske stranke. Vstaja je Slovakom
prinesla velik moralni kapital, ki jo je oplajal še naslednja desetletja. Kljub nekaterim potvarjanjem
zgodovinskih dejstev s strani prihodnjega režima je osnovno sporočilo vstaje ostalo neizkrivljeno – da se
je v času največje krize evropske civilizacija v 20. stoletju velik del Slovakov postavil na stran svobode in
resnice.
Z vstajo so se na Slovaškem oblikovale nove politične elite. Nemška intervencija proti vstaji je sicer
fašistični režim ohranila pri življenju le začasno, do bližajočega se konca druge svetovne vojne. To
obdobje pa je dodatno razkrilo krutost domače fašistične vlade, ki se je maščevala nasprotnikom
z usmrtitvami in taborišči. Bratislavska vlada je po zadušitvi vstaje sicer ponovno poskusila obnoviti svojo
vojsko, vendar pa je namero po več neuspešnih poskusih opustila. Na začetku aprila 1945 se je pred
vpadom Rdeče armade vodilna garnitura Slovaške države s predsednikom Tisom na čelu umaknila
v Avstrijo in na Bavarsko, kjer so pričakali konec vojne.

3.1.1.2 Slovaška ob koncu vojne
Boji na ozemlju Slovaške so ob slutnji bližajočega se konca druge svetovne vojne potekali osem mesecev.
Septembra 1944 je Rdeča armada prestopila Karpate pri prelazu Dukla na severovzhodu Slovaške, kjer so
se vneli krvavi boji. S severa so prodirali pripadniki sovjetske in češkoslovaške vojske, osrednjo in
zahodno Slovaško pa sta osvobodili sovjetska in romunska armada. 4. aprila 1945 je bila osvobojena
Bratislava, zadnje osvobojeno slovaško mesto pa je bila konec aprila še Žilina. Boji so za seboj pustili
trupla več kot 60.000 vojakov Rdeče armade, 10.000 Romunov in 1736 pripadnikov prvega
češkoslovaškega armadnega korpusa, ki je maja 1945 skupno štel skoraj 100.000 vojakov.570
Dežela je bila po letih vojne in izkoriščanja opustošena in ohromela. Ob bombardiranju in vojaških
spopadih pa je veliko gmotno škodo povzročila še umikajoča se nemška vojska, ki je uničila velik del
infrastrukture – uničenih ali poškodovanih je bilo kar tretjina železniških prog, več kot polovica mostov in
približno 100.000 stanovanjskih hiš. S seboj pa so Nemci odnesli tudi skoraj vso tovarniško opremo ter
obenem odpeljali še živino in konje. Po končanih spopadih so se v domovino začeli vračati prebežniki in
taboriščniki, v nasprotno smer, v izgnanstvo, pa se je podal velik del političnih in kulturnih aktivistov
medvojnega režima. Mnogi od njih so bili z vzhoda Slovaške poslani v sovjetska taborišča v Sibiriji, od
koder so se nekateri, v kolikor so preživeli, vrnili šele po Stalinovi smrti.
Češkoslovaška vlada, ki je delovala v Londonu, se je na osvobojeno ozemlje vrnila preko Moskve, kjer so
s sovjetskimi komunisti uskladili nov vladni program, ki je bil uradno sprejet na začetku aprila v Košicah.
V dokumentu so bile opredeljene smernice nove politike in zastavljen program ljudske demokracije
z Narodno fronto na čelu, ki je bila močno speta z vzhodom. Med prvimi ukrepi nove vlade je bila
zaplemba premoženja Nemcem, Madžarom in kolaborantom, začrtani pa sta bili tudi nova agrarna in
gospodarska reforma z nacionalizacijo dela industrije ter državnim nadzorom nad bankami in naravnimi
viri. Uradno je bila ustanovljena tudi skupna češkoslovaška vojska, ki je po zgledu Rdeče armade bila
v rokah politične elite. Košiški program je prav tako opredeljeval politični položaj Slovaške in slovaško
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samoniklost v skupni češko-slovaški državi, kjer se je zagovarjal princip enakovrednosti med dvema
bratskima narodoma.
Nova vlada pa ni bila povsem enotna. Glavna notranjepolitična tema je kmalu postalo vprašanje, ali se
bo obnovljena država vrnila v demokratične okvire ali pa bo uvedena komunistična diktatura po
sovjetskem vzoru. Na Slovaškem sta bila oba pola uravnotežena – komunisti s socialnimi demokrati na
eni strani in državljanski blok na drugi, ki ga je predstavljala Demokratska stranka. Komunisti so imeli
velik vpliv zlasti v sindikatih, borčevskih organizacijah in v varnostnih strukturah, obenem pa so bili
dobro organizirani, z razvejano operativno mrežo. Demokratska stranka, katere vodstvo so predstavljali
pretežno evangeličani, pa je imela večji vpliv na podeželju in med meščanskim srednjim slojem. Z njimi
se je pred volitvami leta 1946 povezal še katoliški politični krog.
Na volitvah leta 1946 je na Slovaškem zmagala Demokratska stranka, ki je dobila 62 % glasov, za
komuniste je glasovalo 30 % volivcev, preostale glasove pa sta si razdelila obnovljena socialna
demokracija in katoliška Stranka narodne svobode.571 Predsednik Slovaškega narodnega sveta je po
volitvah postal predsednik Demokratske stranke J. Lettrich, predsednik njenega izvršnega organa Zbora
poverjenikov pa komunist G. Husák. Volitev leta 1946 se niso smeli udeležiti Nemci in Madžari, ki so
ostali brez državljanstva, ter osebe, ki so jih preganjala ljudska sodišča. Država je do konca decembra
v Nemčijo izgnala več kot 30.000 Nemcev, izgnani pa so bili tudi Madžari, ki so se na slovaško ozemlje
naselili v letih 1938-1939. Po sporazumu z Madžarsko se je okrog 73.000 Slovakov preselilo
z madžarskega ozemlja na Slovaško, obratno pa je na Madžarsko odšlo približno 74.000 Madžarov.
Obenem je bilo še 40.000 Madžarov, ki so živeli na Slovaškem, nasilno preseljenih v Sudete kot
nadomestilo za izgnano nemško delovno silo. Odvzete državljanske pravice so bile Madžarom vrnjene
šele po letu 1948.
S tremi sporazumi iz obdobja 1945-1946 je bil v novi državi omejen vpliv slovaških organov v korist
praških institucij. Praški vladi so pri tem aktivno pomagali slovaški komunisti, ki jih je poraz na volitvah
leta 1946 prisilil, da so se v naslednjih mesecih še bolj povezali s Prago in tamkajšnjo Komunistično
partijo. Za razliko od Slovaške je namreč na Češkem zmagala levica, kar 56 % glasov sta skupaj dobili
Komunistična partija in socialna demokracija, ki je bila že močno prepredena s komunisti. Predsednik
osrednje češkoslovaške vlade je postal komunist K. Gottwald, komunisti pa so svojo moč utrdili tudi
z zasedbo položaja ministra za notranje zadeve. S tem so pridobili nadzor nad varnostnimi službami,
obvladovali pa so tudi močne in bojevite sindikate.
Leta 1947 se je na Češkoslovaškem spet začelo porajati vprašanja o bodoči politični usmeritvi. Ali se bo
obnovila parlamentarna demokracija iz predvojnega obdobja ali pa se bo vzpostavila komunistična
diktatura po sovjetskem vzoru. Slovaška je v napetih mednarodnih razmerah ob začetku hladne vojne ter
pod močnim vplivom Moskve postala preizkusno področje boja za prevzem oblasti. Naelektrene razmere
v državi, tako politične kot gospodarske, so se ob nezadovoljstvu kmetov, nacionalizaciji in
obračunavanju z vojnimi kolaboranti še stopnjevale. Do ostrih sporov med obema poloma je prišlo zlasti
zaradi usmeritve prihodnje gospodarske politike, saj so komunisti zahtevali nacionalizacijo tudi za
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manjša podjetja in posestva nad 50 ha površine, demokrati pa so se zavzemali za milejši pristop, kar so
zagovarjali tudi pri političnih čistkah in v obračunavanju z akterji vojnega režima pred ljudskimi sodišči.
Največji spor se je odvil ob usodi nekdanjega predsednika Slovaške države J. Tisa, ki so ga zavezniki iz
eksila izročili češkoslovaškim oblastem. Kljub glasnim protestom demokratskega bloka ga je državno
ljudsko sodišče obsodilo na smrt za veleizdajo in aprila 1947 je bil obešen.
Komunisti so izkoristili svoj vpliv in nadzor nad sindikati, organizacijami ter varnostnimi enotami ter
nezadovoljstvo in napetosti na Slovaškem uperili proti Demokratski stranki. Odkrili in skonstruirali so
povezave protidržavnih skupin z vrhom Demokratske stranke in novembra 1947 v nemirnem ozračju
izsilili rekonstrukcijo Zbora poverjenikov na Slovaškem, kjer je Demokratska stranka izgubila večino.
Sledila je politična kriza, ki so jo komunisti spretno izkoristili sebi v prid.
Februarja 1948 so komunisti na vseh nivojih uveljavili svoj položaj in povezave ter izzvali socialne nemire
po celi državi. 20. februarja 1948 je iz protesta proti nasilju varnostnih služb odstopilo vseh
12 nekomunističnih ministrov, kar so komunisti spretno obrnili v svoj prid in začeli postavljati zahteve po
komunističnem prevratu v državi. Štiri dni kasneje je bila organizirana splošna stavka, že naslednjega dne
pa je odstopila vlada. Novo-stari premier je ponovno postal K. Gottwald, močno pa se je spremenila
sestava ministrov, saj so večino tokrat zasedli komunisti. Po teh dogodkih je predsednik Slovaškega
narodnega sveta odstopil in zbežal v emigracijo, politični boj pa se je zagrizel v vse pore družbe. Po celi
državi so se začeli ustanavljati akcijski odbori, ki so preganjali neustrezne ljudi, privržence demokracije,
in jih nadomestili s sprejemljivimi in zvestimi kadri. S tem se je tlakovala pot k uvedbi diktature.

3.1.2 Ustvarjalna štirideseta leta: dopolnjena doba
Obdobje v letih od začetka druge svetovne vojne do leta 1948 je kulturno izrazito razdeljeno na več
obdobji, ki jih zaznamujejo posamezni politični dogodki. Prvo obdobje, ki je bilo za slovaško-slovensko
kulturno sodelovanje izrazito plodno, traja do leta 1943, dokler se ni tudi na slovaških tleh razplamtela
vojna. Z vojno je do leta 1945 prišla opazna prekinitev kulturnega udejstvovanja, ki se je ponovno začelo
vzpostavljati po koncu vojne. Toda takrat že v spremenjenih okvirjih, saj so morali po vojni mnogi
ustvarjalci, zlasti pripadniki desnega, katoliškega tabora zbežati iz države.
Vojni čas je prinesel neugodne razmere za razvoj literarnega (in nasploh kulturnega) tiska, saj v nemirnih
časih kulturni potencial ni imel možnosti, da bi se razvijal v polni meri. Nekatere priznane slovaške
literarne revije so v prvih letih sicer nadaljevale s svojim delom, vendar so kasneje naletele na nemalo
preprek. Med revijami je bila najbolj izpostavljena literarna revija Elán, ki se je po selitvi uredništva iz
Prage v Bratislavo leta 1939 s pomočjo Društva slovaških pisateljev sicer uspela obdržati tudi v novih
političnih razmerah,572 vendar je bila že jeseni 1944 zaradi politične neustreznosti ukinjena.573 Spet je za
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Pred urednikom Elána J. Smrekom je bila ob razglasitvi slovaške avtonomije težka odločitev, saj je imel v Pragi
dobro zaledje, s selitvijo v Bratislavo pa bi imel velike težave pri zagotavljanju finančnih pogojev in ohranjanju že
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slovenského štátu. Sám neviem, či zostanem v Prahe, či ma nezavolajú na Slovensko za nejakého ministra alebo
inšpektora a vôbec. Ak ostanem v Prahe, budem ďalej robiť svoje knihy.« (Drug 2001: 122)
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kratek čas začela izhajati leta 1946, vendar je bila s prihodom komunističnega režima po dobrem letu
dokončno ukinjena kot progresivna in nazorsko neustrezna revija. Ob njeni ukinitvi več kot desetletje ni
smel objavljati niti njen urednik J. Smrek.
S problemi, povezanimi z izdajanjem, so se v medvojni Slovaški državi in sploh po letu 1948 soočale tudi
številne druge slovaške literarne in kulturne revije. Med njimi naj navedem evangeličansko revijo Tvorba
in katoliško revijo Verbum, ki je izhajala zgolj kratek čas. Od osrednjih literarnih revij je svoje poslanstvo
nadaljevala revija Slovenské pohľady, ki pa se je prav tako soočala s političnimi pritiski, vendar pa je
zaradi svoje strogo umetniške usmeritve in renomeja kljub vsemu lahko nadaljevala z delom. Ob tem ne
smemo pozabiti, da je bil v obravnavanem obdobju tisk skoraj ves čas podvržen takšni ali drugačni
cenzuri in zato se je večkrat zgodilo, da so nove izdaje, predvsem dnevnega časopisja, izhajale
s pobeljenim oz. praznim prostorom, kdaj celo s skoraj povsem prazno naslovnico. Kmalu po koncu
druge svetovne vojne je bila ustanovljena revija Kultúrny život, ki jo je kasneje izdajala Zveza
češkoslovaških pisateljev in ki je širila politično doktrino komunistične partije. Zlasti po letu 1948 je revija
prevzela osrednjo vlogo na slovaškem umetniškem in znanstvenem področju ter postala v šestdesetih
letih ena od najbolj branih revij. Kot je bilo zapisano v njenem programu, objavljenem v prvi številki, je
igrala kultura pomembno vlogo v življenju naroda, večkrat celo pomembnejšo od politike. Tako
usmerjena politika, oz. s tem predvsem kulturna politika, pa je bila utemeljena z besedami: »Malý národ
(ako my) môže sa vo svetovom koncerte uplatniť a preraziť práve svojimi kultúrnymi výbojmi.«574
Začetek bojev v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh je z vpadom okupatorskih vojsk leta 1941 prinesel
prelomnico tudi v slovensko-slovaških odnosih. Mnogi že utečeni stiki in razmerja so se postopoma
zabrisali, s čimer je bil prostor, namenjen spoznavanju slovenske kulturne in politične situacije na
Slovaškem, še dodatno zožen. Med tradicionalne revije, ki so nadaljevale s propagacijo slovenske kulture
in so nudile prostor slovenskim avtorjem, lahko prištevamo reviji Elán in Slovenské pohľady, delno pa je
v ta prostor posegala tudi revija katoliške inteligence Kultúra. Prav z Elánom je povezana osebna stiska iz
vojnega obdobja, ki jo je doživljal slovenski pisatelj Bratko Kreft. Kmalu po začetku vojne se je Kreft
zaradi svojega političnega prepričanja pred okupacijo slovenskega ozemlja umaknil v Rim, kjer je pozimi
leta 1941 s pomočjo Turnerjeve štipendije, ki jo je podeljevala ljubljanska univerza, študiral rusko
književnost. V Rimu se je v tem času srečal z J. Smrekom, ki je za dva meseca obiskal Italijo na povabilo
italijanskega zunanjega ministrstva. Smrek je Kreftu, ki se je tedaj nahajal v težkem gmotnem položaju,
ponudil možnost objavljanja prispevkov v reviji, ki jo je Smrek urejal.
Prvi članek je B. Kreft objavil že v zadnji številki leta 1941, v t. i. italijanski številki Elána, ki jo je Smrek
pripravljal ob svojem obisku v Italiji. V članku z naslovom Stretnutia v Ríme575 je Kreft opisoval Rim in
zlasti njegovo kulturno podobo, v svojem naslednjem članku576 pa je podrobneje opisal italijansko
gledališko umetnost. Pri tem je spretno orisal zgodovinski razvoj italijanskega gledališča ter predstavil
njegovo sodobno spetost z antično tradicijo, ki se je prekinila šele s prihodom Marinettija in futurizmom.
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Prepoved je bila objavljena v časopisu Slovák (19. 11. 1944) pod naslovom: »Očista v tlači. Elán, Tvorba
a Cirkevné listy zastavené. – Prestane ideologické mátoženie.«
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B. Kreft: Stretnutia v Ríme. Elán, XII, 1941/42, št. 3-4, str. 5-6.
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B. Kreft: Priebojný rímsky režiser A. G. Bragaglia. Elán, XII, 1941/42, št. 6, str. 2-3.
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Tudi tretji in hkrati zadnji Kreftov prispevek za revijo Elán577 je prinesel nekakšen povzetek iz zapiskov, ki
jih je avtor pripravljal za svojo knjigo o Rimu. V njem je strnil doživljaje ob sprehajanju po Rimu marca
1942, ki so bili delno prepleteni z mladostnimi spomini na branje Sienkiewiczovega romana Quo vadis?
Vse tri omenjene članke je iz slovenskega rokopisa za Elán v slovaščino prevedel Miroslav Húska.
Prevajalec se je s slovenščino srečal na študijski izmenjavi v Ljubljani, ki se je je udeležil v okviru Pax
Romane v času, ko je med leti 1929 in 1936 zasedal mesto asistenta na Slovanskem seminarju na
filozofski fakulteti v Bratislavi. Njegovo delovanje na gimnaziji v Michalovcah v letih 1939–41 nakazuje,
da je poznal M. Čolláka, že omenjenega prevajalca iz slovenščine, iz česar lahko sklepamo, da je tudi
Čollák imel zasluge pri spodbudi Húske k prevajanju Kreftovih člankov.
O Bratku Kreftu lahko kasneje, po že končani vojni, spet zasledimo novico v slovaški reviji Elán,578 ko je
s pismom sporočil uredniku J. Smreku, da je vojno preživel. Smrek je napisal nekaj vrstic o njunem
prijateljevanju in dopisovanju, pri čemer je omenil, da je bil Kreft pred vojno dramaturg v Slovenskem
narodnem gledališču v Ljubljani, v času vojne pa je bil tudi zaprt. Na podoben način je bilo po vojni
v Elánu objavljeno tudi pismo V. Smoleja,579 v katerem je sporočal, da je preživel vojno vihro.
V nadaljevanju navajam literarne prevode v slovaškem periodičnem tisku, ki so izšli v obdobju do leta
1943/1944, torej v času, preden se je nemška vojna sreča skokovito obrnila. Ti prevodi predstavljajo
kontinuiteto s tridesetimi leti, saj na Slovaškem ni prišlo do popolnega kulturnega molka, kot se je to
zgodilo na Češkem. Med izdanimi prevodi je bil največkrat prevajan I. Cankar, kar potrjuje nadaljevanje
linije popularizacije Cankarja na Češkoslovaškem v dvajsetih in tridesetih letih, ki je pritegnil bralstvo
predvsem zaradi svoje socialne note in izostrenega stila – čeprav so prav stilsko velikokrat njegove črtice
zelo ohlapno prevedene. Med Cankarjevimi prevodi, ki jih želim v nadaljevanju strniti, je bila v slovaškem
tisku večkrat objavljena črtica iz Mojega življenja, ki v slovaškem prevodu nosi naslov Dateljni – naslov, ki
se je pojavljal tudi pri nekaterih slovenskih objavah. O objavi prevajalca J. Banskega, ki je prevod leta
1942 objavil v časopisu Slovák, izvemo iz bibliografije prevodov iz slovenskega leposlovja, objavljene v
glasilu Društva slovenskih pisateljev Le Livre Slovène (Brecelj, Dobrovoljc 1971), isti prevod pa je mogoče
zaslediti tudi v širše slovanskem levičarskem časopisu Svoboda,580 ki je izhajal v Budimpešti pri Zvezi
Slovanov na Madžarskem. Omenjeno Cankarjevo črtico je leta 1943 v svojem prevodu objavil še
J. Irmler, ki pa je prevodu nadel naslov Ministrant.581
Eno od Cankarjevih črtic je v slovaščino leta 1942 prevedel V. Ondriáš,582 objavljena pa je bila
v osrednjem slovaškem časopisu Slovák. Gre za črtico z naslovom Sonce! ... Sonce! iz pisateljevega
mladostnega obdobja. Istega leta je iz Cankarjevih mladostnih del svoj prevod izdal tudi Ján Siracký,
577
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iz Cankarjeve zbirke Moje življenje. (Glej korespondenco V. Smoleja: Ján Irmler, 22. 1. 1947. RO NUK, Ms 1971.)
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vojvodinski Slovak, ki je prevod Romance o sreči objavil v manj znanem slovaškem političnem tedniku
Slovenská jednota.583 Kasneje, februarja 1944, je bila v časopisu Gardista objavljena še Cankarjeva črtica
Sestanek,584 ki je v izvirniku prvič izšla maja 1897 kot podlistek v Slovencu. Gre za enega zadnjih
prevodov Eugena Urbana, preden je leta 1945 emigriral. Urban je v zadnjih letih pred emigracijo
v Ameriko objavljal v različnih slovaških časopisih in revijah. Kot je navedel J. Jankovič v svoji bibliografiji,
je mnogo prevodov prevedel pod različnimi psevdonimi, zato za nekatere prevode še danes ne vemo, da
so njegovi. Od prevodov pa mu z gotovostjo lahko pripišemo še prevod novele I. Preglja Glejte, človek!,
ki je bila objavljena v reviji Slovenské pohľady.585
V naslednjih letih so bili v osrednji slovaški literarni reviji objavljeni še trije prevodi iz slovenske
književnosti. Prva med njimi je bila pesnitev Marijina kapelca Pavla Golie, ki jo je prevedel M. Čollák
skupaj s slovaškim pesnikom in prevajalcem P. Horovom. Objavljena pesnitev, ki je bila zapisana
v dvovrstičnicah z zaporedno rimo, v prevodu nosi naslov Máriina kaplica.586 Ob že omenjeni Cankarjevi
črtici je J. Irmler za revijo Slovenské pohľady prevedel še eno slovensko prozno delo. Gre za novelo Miška
Kranjca Noč na Poljani,587 ki je bila objavljana v slovenski reviji Dom in svet leta 1933, od koder jo je
prevajalec tudi črpal. Zadnja od manj pogostih objav slovenskih prevodov v reviji Slovenské pohľady do
leta 1948 pa je bil prevod pesmi Karla Destovnika – Kajuha Petindvajset.588 Ob prevodu pesmi je
prevajalec R. Brtáň objavil še kratko spremno besedilo o življenju slovenskega pesnika, ki je padel
v partizanskem boju februarja 1945.
Po enoletnem molku je januarja 1946 za kratek čas spet začela izhajati revija Elán. Mnogi avtorji, ki so še
leta 1944 v reviji objavljali svoje prispevke, iz različnih razlogov niso nadaljevali sodelovanja z revijo. Po
vojni se je krog prevajalcev opazno zožil, veliko avtorjev pa je svoje delo nadaljevalo v emigraciji. Naloga
revije je v tem obdobju postala propagiranje domačih in tujih umetnikov, še posebno tistih, ki so
sodelovali pri vstaji. V tem obdobju je bil v reviji objavljen zgolj en prevod iz slovenske književnosti, ki ga
je pod psevdonimom Ján Straka objavil J. Irmler. Maja 1946 je izšel odlomek dramskega dela Mire Puc,
por. Mihelič, Svet brez sovraštva,589 ki opisuje medvojne dogodke. Odlomek je bil predstavljen tudi na
Češkoslovaškem radiu v Bratislavi,590 na odru pa je bila drama uprizorjena leta 1949. Premiero je
v Narodnem gledališču v Košicah doživela 19. januarja, v Slovaškem komornem gledališču v Martinu pa
10. aprila 1949. Prevod celotne drame je naknadno knjižno izšel po skoraj desetih letih.
Ena redkih katoliških revij, ki je še izhajala v obdobju po vojni, je bila novo ustanovljena revija Verbum.591
Izhajala je od novembra 1946, sprva na Liptovu, potem pa v Košicah, v njen pa so bile objavljene različne
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filozofske in umetnostne razprave, izvirna literarna dela in v manjši meri tudi prevodi. Glavni urednik
revije je bil Janko Silan, predstavnik slovaške katoliške moderne, revijo pa je urejal tudi Ján Švec –
Slavkovian, ki je v tridesetih letih za revijo Slovenské pohľady že prevajal Župančiča. V Verbumu je bil
v peti številki prvega letnika objavljen prevod dvopesemskega cikla Alojza Gradnika Dvogovor592
v prevodu Melicharja Václava. Revija Verbum je na ukaz komunističnih oblasti prenehala izhajati marca
1948, ko je izšla še zadnja, dvojna številka.
V povojnem obdobju se je na slovaškem obnovila knjižna produkcija prevodov iz slovenščine, ki pa je
glede na obdobje z začetka desetletja bila skromnejša. Kljub temu izdani prevodi pričajo o kontinuiteti
prevajanja iz slovenščine v slovaškem prostoru tudi v obdobju po letu 1945. S plodnim prevajalskim
delom je nadaljeval J. Irmler, ki je po drugi svetovni vojni ostal praktično edini resnejši prevajalec
slovenske književnosti na Slovaškem. Leta 1946 je kot prvi povojni prevod pod že omenjenim
psevdonimom J. Straka izdal Klopčičevo dramo Mati, ki je izšla kot 75. zvezek Gledališke knjižnice pri
Centru slovaških ljubiteljskih gledališč.593 Zaradi partizanske tematike in dostopnosti so igro uprizorila
mnoga ljubiteljska gledališča, priljubljena enodejanka, ki je bila prav tako prevedena v mnoge tuje jezike,
pa je po navedbah prevajalca nedolgo po izidu bila predvajana tudi na slovaškem radiu.594 Dve leti
kasneje sta izšla še dva Irmlerjeva prevoda, tokrat mladinskega oz. otroškega dela. Prvi prevod so bili
Bevkovi Pastirci, ki so izšli kot 19. zvezek edicije Mladý život, sledil pa je še prevod pravljice Dija pisatelja
F. Roša, ki je z ilustracijami E. Semiana izšla v zbirki Slniečko.
Tudi po končani vojni so Cankarjeva dela ostala privlačna za prevajalce. Obsežnejši prozni prevod je izšel
v začetku leta 1947, ko je bil pod naslovom Na závoze objavljen Cankarjev delno simbolistični roman Na
klancu. Prevajalec J. Ambroš se je pod prevod podpisal s psevdonimom J. Gálik, s prevodom, ki ga je
V. Smolej označil za odličnega,595 pa je imel nemalo težav, saj je, kot je Smoleju potožil v pismu, močno
pogrešal dvojezični slovar: »Ako kus chleba by sme potrebovali dobrý slovensko-slovinský slovník, čo iste
aj Ty pociťuješ pri svojich prekladoch.«596 Probleme s prevajanjem Cankarjevega dela je v prijateljsko
sproščenem duhu v pismu Smoleju opisal tudi K. Palkovič, ki si je pri branju slovenskega originala
pomagal z omenjenim slovaškim prevodom, sam prevod pa se mu je zdel slab: »Gálik prekladal Na
závoze nevýstižné, nepresné, bez umeleckého citu.«597 Kar pa je Smolej v svojem odgovoru odločno
zavrnil.598 J. Ambruš si je, kot je sam navedel, prav tako zadal nalogo, da bo prevedel še Cankarjeve
Podobe iz sanj, ki pa jih kasneje, kot tudi nekaterih drugih Cankarjevih prevodov, knjižno ni izdal.
Nasploh je bilo Cankarjevo delo Ambrušu zelo ljubo in blizu, časopisno je namreč do takrat že objavil
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prevode Mojega življenja, ki jih je s študenti na bratislavski univerzi tudi prebiral, ko je kratko obdobje
vodil slovenski lektorat.
Od slovenskih klasikov je bilo ob Cankarju nekaj pozornosti slovaških prevajalcev med vojno in po drugi
svetovni vojni namenjene tudi F. Prešernu, ki za Slovake ni bil neznan avtor. Članek o njem je v reviji
Kultúra že maja 1941 objavil vojvodinski Slovak V. Kurtha, ko je ob obletnici pesnikovega rojstva napisal
članek K 140. výročiu zápasov o slovinský jazyk a národ (Slovinská literatúra a Dr. Prešern).599 V članku je
slovensko književnost označil za zelo mlado in med tremi najprepoznavnejšimi slovenskimi pisatelji
tistega časa – Prešeren, Cankar in Župančič – izpostavil predvsem prvega, ki ga je primerjal s slovaškim
romantičnim pesnikom Sládkovičem: »Skutočným prvým slovinským literátom – umelcom je Prešern,600
všetko čo bolo pred ním nosí známku diletantizmu a nemá nijakej ceny okrem historickej. [...] Význam
Prešernov dá sa obsiahnuť porovnaním: čo je pre Srbov Njegoš, neskoršie Branko Radičevič; pre
Chorvátov Mažuranič; pre nás Sládkovič; to je pre Slovincov Prešern.«601 Ob jedrnati predstavitvi
pesnikovega življenja je Kurtha izpostavil Prešernovo umetniško vodilo: »[...] od začiatku až do konca bol
nešťastný a prehápaný básnik,«602 označil pa ga je celo za tipičnega Gorenjca. »Gorenjac,« kot zapiše
Kurtha, je »originálny typ slovinský: povahu má horalskú, nie je elastický a živý, ale zato je solidný
a pevný ako jeho domov stojaci na pevnom základe.«603 V nadaljevanju članka je bil izpostavljen tudi
pesniški almanah Kranjska čbelica, v katerem je objavljal Prešeren in s katerim je povezan spor
z J. Kopitarjem, priznanim slovenskim filologom in cenzorjem na Dunaju (kot ga danes vrednoti literarna
zgodovina). Prešeren je bil v članku predstavljen kot domoljub, ki je povzdignil in rešil slovenski jezik
pred zamrtjem, o njegovem boju za slovenščino pa sta omenjeni pesmi Apel in čevljar ter Nova pisarija.
Od Prešernovih pesmi je Kurtha omenil sonete nesreče, gazele, gloso in sonetni venec, ki je bil skupaj
s pesmima Strunam in Mornar predstavljen s kratkim citatom v izvirniku. Prispevek prinaša tudi prevod
celega Prešernovega soneta Čez tebe več ne bo, sovražna sreča, ki se v prevodu začenja z verzom
Nečakám viacej a nehľadám šťastie. Sonet v prevodu oblikovno ni povsem ustrezen, saj ni deljen na
kvartine in tercine, obenem pa je ob prevajalčevem poskusu, da bi ohranil rimo, objavljeni prevod
soneta tudi vsebinsko zelo ohlapen. V članku je mogoče najti še citate iz pesmi Slovo od mladosti in
Izgubljena vera, kjer pa so citati, verjetno zaradi nedostopnosti izvirnika, navedeni kar v srbohrvaščini:
»Vjerna ljubav, traže ju samo sanjari.« in »Umiljata kao zora rana / k'o što beše negda srecnih dana
[...]«. Članek se je zaključil z mislijo, da pesnik po smrti počiva v rodni zemlji, v Kranju, ki pa je v času
objave članka že pripadel Nemškemu rajhu.
Kurtha pa v obdobju do leta 1948 ni bil edini prevajalec Prešernovih verzov. Svoje prevode je objavil tudi
Vojtech Mihálik, sicer znan slovaški pesnik in prevajalec, ki pa se prevajanju iz slovenske književnosti
zaradi pomanjkanja časa kasneje ni posvetil.604 V katoliškem časopisu Nová práca sta bila objavljena dva
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njegova prevoda, soneta iz cikla Sonetov nesreče, ki sta imela skupen naslov Sonety vyhnanca.605 Gre za
soneta Čez tebe več ne bo (Nenávidené šťastie, nezraní ťa ...) in O Vrba (Ó šťastná moja, drahá rodná
vieska ...). K prevajanju ga je najverjetneje nagovoril J. Frýdecký, ki si je močno prizadeval, da bi tudi
Slovaki lahko čim prej brali Prešernove pesmi. Za propagacijo Prešerna je Frýdecký na slovaškem radiu
dvakrat pripravil predavanje o slovenskem pesniku, prvič 3. decembra 1946, z naslovom France Prešeren
»najväčší básník zpod Triglava«, drugo predavanje – Spomienka na Dr. Franceta Prešerna pa je bilo
predvajano čez dobro leto, 4. februarja 1948. V slovaškem časopisu Národná obroda je bilo v povezavi
s Prešernom mogoče zaslediti še, da je leta 1946 federalna slovenska vlada 8. februar, dan pesnikove
smrti, razglasila za državni kulturni praznik.606
Frýdecký je leta 1947 objavil tudi članek Anton Aškerc, najväčší básnik slovinského realizmu.607 V njem je
na kratko predstavil življenje pesnika, ki je verjel »v budúcnosť Slovanov a v ich sviežu kultúru, ktorá je
schopná ľahčiť živoť.«608 Podrobno je bil v članku razčlenjen Aškerčev ustvarjalni opus, od njegove prve
objavljene pesmi, domoljubne romance Trije popotniki, do zavednega prehoda od lirike k epiki. Vrhunec
je Aškerc po mnenju J. Frýdeckega dosegel leta 1890 z izidom prve samostojne pesniške zbirke Balade in
romance. Kljub natančnemu pretresu Aškerčeve tvorbe pa je v članku umanjkala navedba o njegovi
spetosti s slovaškim okoljem in pesnico Podjavorinsko.
V obravnavanem obdobju je prav tako izšlo nekaj ponatisov slovenske književnosti, med katerimi je
najpomembnejša druga izdaja Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem, ki ga je prevedel M. Čollák
in je ponovno izšel v Trnavi leta 1948. Prav tako so slovaški bralci lahko ponovno brali prevode nekaterih
Župančičevih pesmi, saj je še v času vojne izšel Krčméryjev izbor moderne evropske lirike z naslovom
Z cudzích sadov (1944), v katerega je bil takoj na začetek uvrščen tudi Župančič.609 Podobno je bil
Župančič spet objavljan še v drugem zvezku Krčméryjevih Izbranih del, ki so izšla deset let kasneje. Pri
omembi ponatisov velja omeniti tudi strokovno publikacijo, ki je bila v slovaškem prostoru deležna
številnih odzivov, hkrati pa si je našla marsikaterega bralca. Gre za prevod knjige A. Breclja z naslovom
Ob viru življenja (v slovaščini Sexuálne problémy v prehľade) s področja medicine, ki govori o spolni
problematiki in ki je v razmeroma kratkem času doživela kar dva ponatisa (1944 in 1947). Prvič je izšla
leta 1943 v zbirki Naša práca, o njej pa so pisali tako v dnevniku Gardista kot tudi v časopisu Slovák.
Poudarjeno je bilo, da je Brecelj strokovnjak na svojem področju in da so knjigo Slovaki nujno
potrebovali, saj pred tem na področju spolnosti ni bilo dostopnega veliko strokovnega čtiva. Knjiga je
podajala odgovore na vprašanja, s katerimi so se srečevali predvsem mladi, hkrati pa je probleme
prikazala v skladu s krščanskim naukom.610
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Po drugi svetovni vojni so se nadaljevali različni kulturni in politični obiski v slovaškem in slovenskem
kulturnem prostoru. Med političnimi obiski ne gre spregledati obiska jugoslovanskega predsednika Tita
v Bratislavi marca 1946, o katerem je poročal časopis Národná obroda.611 Bratislavo so v tem letu
obiskali tudi jugoslovanski pisatelji, ki so se odzvali povabilu ob praznovanju druge obletnice Slovaške
narodne vstaje. Društvo slovaških pisateljev jih je toplo sprejelo na dvorcu v Budmericah, obiskali pa so
tudi druga slovaška mesta. V Bratislavi je bil po poročanju Elána za jugoslovanske pisatelje, med katerimi
je bil od Slovencev prisoten Matej Bor, prirejen avtorski literarni večer. Urednik revije Elán J. Smrek je
v članku delno presenečeno dodal, da »[s]pisovatelia z Juhoslávie [...] nevedeli o nás, totiž o našej
literárnej tvorbe, mnoho.«612
Prav tako v Elánu je A. Mráz predstavil obsežnejše poročilo s kongresa pisateljev, ki je leta 1946 potekal
v Beogradu, v katerem je navezal na obisk jugoslovanske delegacije na Slovaškem: »Pobytom
juhoslovanských spisovateľov na Slovensku otvoril sa im výhľad do nášho sveta, o ktorého existencii
vedeli predtým veľmi málo.«613 Te besede pa moramo razumeti posplošeno, saj se zgolj v manjši meri
nanašajo na slovenski kulturni prostor, ki je bil že v predvojnem obdobju dobro obveščen o slovaški
kulturi. Od slovenskih pisateljev je Mráz na kongresu srečal B. Krefta, za katerega je omenil, da ima stare
povezave s Slovaki in njihovo literaturo, saj prejema slovaške knjige in časopise, z J. Smrekom pa sta se
tudi osebno poznala. O njunem prijateljskem odnosu je dodal: »Slovenský a slovinský spisovateľ *...+ si
vraj vyznávali, že záujmy a osudy ich národov sú spoločné, spoločné aj v bojoch proti okupatorovi.«614
O beograjskem kongresu pisateljev je bilo objavljeno poročilo v reviji Kultúrny život, kjer je bil povzet
govor glavnega propagatorja socrealistične smeri v Jugoslaviji R. Zogoviča, omenjala pa se je še
izmenjava kulturnih delavcev med Jugoslavijo in Češkoslovaško.615 Češkoslovaško ministrstvo za
informiranje se je dogovorilo z jugoslovanskim komitejem za kulturo in umetnost, da bodo septembra
1946 izvedli prvo izmenjavo, in sicer so za štiri tedne v Beograd odšli štirje češkoslovaški kulturniki – od
Slovakov je tedaj Jugoslavijo obiskal kipar J. Kostka.
Ob že omenjenem Mrázovem članku v slovaški reviji Elán so bile v isti številki predstavljene tudi grafike
sodobnega slovenskega grafičnega ustvarjanja. Eno od objavljenih del je bilo delo slovenskega grafika,
slikarja in ilustratorja F. Miheliča, ki se je v obdobju po drugi svetovni vojni uveljavil tako v slovenskem
kot evropskem prostoru. V Elánu je bilo objavljeno njegovo delo z naslovom Sledi616 iz cikla Krvavo
bratstvo. Ob tem delu sta bila objavljena tudi dva linoreza mlajšega in manj poznanega slovenskega
slikarja in grafika V. Globočnika, in sicer iz njegovega cikla Herrnvolk, ki je izhajal iz umetnikovega
partizanskega obdobja. Natisnjena sta bila linoreza Talci, celo na naslovni strani, ter Žive bakle.617
Slovenskemu slikarstvu je bil posvečen še članek v časopisu Národná obroda, ki je bil namenjen
slovenskim slikarjem, ki so umrli v času vojne. Več prostora je bilo v članku namenjenega leta 1943
umrlemu R. Jakopiču, očetu slovenskega impresionizma, ki je poučeval tudi v Pragi, omenjena pa sta bila
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še slikar Franjo Golob, ki so ga v Celju kot enega prvih talcev ustrelili Nemci, in kipar Janez Weiss, ki je
leta 1944 padel v boju.618 Leta 1947 je bil v istem časopisu objavljen tudi nekrolog impresionističnemu
slikarju M. Jami,619 kar priča o znanstvih med slovenskimi slikarji in Slovaki, ki so še v času pred vojno
stkali prijateljske vezi.
Z deli slovenskih slikarjev so se lahko Slovaki srečali na obsežni pregledni jugoslovanski likovni in kiparski
razstavi,620 ki je bila 23. novembra 1947 odprta v Slovaškem muzeju na nabrežju Vajanskega. Kdo je
razstavo pripravil iz članka ni bilo razvidno, je pa novinar zapisal, da je razstavo slavnostno odprl
jugoslovanski veleposlanik Slovenec D. Černej. V slovaškem tisku so poročali, da je šlo za eno največjih
razstav, kar jih je do tedaj bilo v Bratislavi, prinašala pa je vpogled v srbsko, hrvaško in slovensko likovno
umetnost devetnajstega in dvajsetega stoletja.621 O slovenski likovni umetnosti je avtor članka zapisal,
da je nanjo v šestnajstem stoletju močno vplivala gotika, kasneje pa tudi barok. Prehod k realizmu se je
zrcalil v Langusovih, Tominčevih in Strojevih delih, impresionizem pa je v Slovenijo prišel preko
A. Ažbeta. To smer so na razstavi predstavljala dela najpomembnejših slovenskih impresionistov:
I. Groharja, R. Jakopiča, M. Sternena in M. Jame, ki so bili povezani v umetniško skupino Sava.
Predstavljen je bil tudi slovenski ekspresionizem, ki je našel najmočnejši odziv v delih bratov Franceta in
Toneta Kralja.
Že februarja istega leta je Bratislavo obiskal slovenski zgodovinar Milko Kos, po katerem je danes
poimenovan slovenski zgodovinski inštitut. V avli Univerze Komenskega je imel predavanje o problemih
novejšega slovenskega zgodovinopisja, v katerem je podal pregled ključnih dogodkov zgodovinskega
razvoja slovenskega naroda. Med drugim je govoril tudi o Velikomoravski in njeni meji s Panonijo.
Profesor zgodovine in prorektor ljubljanske univerze je imel podobno predavanje že prej tudi v Pragi in
Brnu.622
Od preostalih obiskov, ki so bili v tridesetih letih glede na razpoložljive informacije številčnejši in
predvsem bolj množično opaženi, so se kulturna srečevanja med Slovenci in Slovaki nadaljevala tudi
v prvih letih po drugi svetovni vojni, le da sedaj ta srečanja niso bila več deležna takšne pozornosti kot
v času pred vojno. Izkazovanje prijateljstva in podpore med narodoma je namreč izgubilo globok
manifestativen značaj, ki ga je imelo v času preteče vojne nevarnosti, spremenila pa se je tudi struktura
teh obiskov – če so pred vojno za posamezne obiske in poročila skrbeli posamezniki, pa je po vojni bilo
več obiskov, ki so bili povezani z različnimi organizacijami in institucijami. Med slednje lahko štejemo
tudi organiziran koncert partizanskega pevskega zbora Srečko Kosovel, ki je oktobra 1945 po že
zaključenih nastopih na Češkem nastopil tudi v bratislavski reduti.623 Ob rob pa velja dodati, da so
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v obdobju po vojni na športnih straneh večkrat bila omenjena tudi različna športna gostovanja in
tekmovanja, ki so vključevala slovenske športnike.
Od krajših poročil, ki so bila omenjena v časopisju, velja navesti še poskuse osnovanja Kulturnega
društva Jugoslavija-Češkoslovaška republika oz. Jugočehoslovaško društvo, ki je po vojni v Beogradu
skušalo organizirati svoje delovanje po zgledu Jugoslovansko-češkoslovaških lig. V društvo, ki mu je
predsedoval Slovenec J. Rus, takratni podpredsednik prezidija Ljudske skupščine Jugoslavije, so bili
včlanjeni različni umetniki in študenti, zlasti tisti, ki so v času pred vojno študirali na Češkoslovaškem.
Društvo si je zadalo nalogo zbliževanja dveh narodnih skupin in oživitev društvenih aktivnosti tudi
v Zagrebu in Ljubljani.624
V reviji Kultúrny život je J. Čierny, slovaški dopisnik iz Beograda, tik pred zaostritvijo odnosov med
Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo poleti leta 1948 objavil poročilo o sodelovanju Češkoslovaške
z Jugoslavijo.625 V njem je omenil, da je največ prevodov češkoslovaških knjig v zadnjem letu izšlo
v Zagrebu in Ljubljani, pri čemer je V. Smoleja označil za najaktivnejšega prevajalca in promotorja
češkoslovaške kulture v Jugoslaviji – izdan je bil njegov prevod romana Neorano polje P. Jilemnickega in
nekateri drugi češki prevodi.626 V Beogradu se je ta čas prevajalo manj, glavni problem pa je predstavljalo
umanjkanje prevajalcev. O tem problemu so se na srečanju jugoslovanske sekcije mešane kulturne
komisije pogovarjali tudi njeni člani, ki so sklenili, da je treba pripraviti program, po katerem bi se začelo
s sistematičnim prevajalskim delom. Pri tem pa, kot je oporekal Čierny, ne zadostuje, da je vladni komite
vsakoletno poslal na izmenjavo na Češkoslovaško nekaj študentov filozofije in slavistike, saj se kvalitetni
prevajalci lahko vzgojijo le tako, da na polletne in letne izmenjave pošljejo tudi talentirane mlade
pisatelje.
Ob rob tega poglavja naj še dodam, da je bila v slovaškem časopisju ob začetku vojne v Jugoslaviji
objavljena novica o prihodu ruskega lingvista A. V. Isačenka (1910–1978) v Bratislavo, kjer je dobil
predavateljsko mesto na tedanji Univerzi Komenskega.627 Isačenko, ki je pred tem od leta 1938 na
ljubljanski univerzi predaval vzhodnoslovansko jezikoslovje, je v Bratislavi v naslednjih letih izdal več
razprav, med katerimi so bile tudi razprave o izvoru Brižinskih spomenikov,628 obrobno pa je prav tako
poročal o znanstvenem dogajanju v Sloveniji.629

3.1.3 Vojna na slovenskih tleh in povojno utrjevanje režima
Druga svetovna vojna se je na jugoslovanskih (in s tem tudi slovenskih) tleh začela na cvetno nedeljo,
6. aprila 1941, ko so Nemci brez vojne napovedi prestopili mejo ter začeli izvajati zračne napade na
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Beograd630 in nekatera druga mesta, med njimi tudi okolico Ljubljane. Nemškim vojakom je sledila
italijanska vojska, v Prekmurje pa so deset dni kasneje vkorakali še Madžari. Jugoslavija je bila na spopad
slabo pripravljena in že 10. aprila je bila na njenem ozemlju razglašena Neodvisna država Hrvaška,
s čimer je Jugoslavija razpadla. Aprilski boji so bili tudi v Dravski banovini kratki, trajali so zgolj šest dni,
nakar so Italijani brez večjega odpora zasedli Ljubljano.
Ozemlje Slovenije, tedanjo Dravsko banovino, so si razdelili trije okupatorji, pri čemer je največji del
dobila Nemčija, Italijani so ob že zavzetih območjih zasedli tudi Ljubljano, Madžari pa večino Prekmurja.
Nemci so na zasedenem območju takoj začeli s politiko ponemčevanja – spreminjali so krajevna,
rodbinska in osebna imena, nemščina je bila razglašena za jezik javne in družbene komunikacije,
postopno pa so se lotili tudi uničenja slovenske kulturne dediščine. Podobno se je Slovencem godilo pod
Madžari. Italijani so bili v primerjavi s preostalima agresorjema pri asimilaciji zmernejši, v na novo
osvojenih območjih se je dopuščala dvojezičnost, prebivalci pa so ob tem uživali določeno stopnjo
avtonomije.
Ob okupaciji so politične stranke, predvsem največja med njimi, Slovenska ljudska stranka, začele
zagovarjati politiko jarma pod enim okupatorjem, kar je poskušal uresničiti ban Natlačen in na novo
ustanovljeni Narodni svet, ki pa ob okupaciji ni imel velikega vpliva. Komunisti v svetu niso smeli
sodelovati, ker jih ostale stranke niso štele za legalno stranko, zato se je del vodilnih komunistov
opredelil odločno protinemško, čemur so se pridružili nekateri mlajši izobraženci, sokoli, krščanski
socialisti in del kulturnikov. Iz te skupine je bila 26. aprila 1941 ustanovljena t. i. Protiimperialistična
fronta, ki se je konec junija preimenovala v Osvobodilno fronto. Po napadu na Sovjetsko zvezo so se
Osvobodilni fronti pridružile še nekatere druge nazorsko politično zelo različne skupine, organizacije in
prostovoljci.
Pod nemškim okupatorjem so si boljše življenje obetali ne le pripadniki nemške manjšine, temveč tudi
nemalo Slovencev, med njimi kmetje in delavci, ki so računali na boljše gospodarske in življenjske
razmere, njihova pričakovanja pa so se kasneje izkazala za iluzorna. Nemška oblast je kmalu začela
z razseljevanjem in zastraševanjem Slovencev in do konca julija 1942 je bilo s Štajerske in Gorenjske
izseljenih približno 55.000 ljudi, še dodatnih 17.000 pa jih je pobegnilo čez mejo, večji del v Ljubljansko
pokrajino.
Italijani so si, prav nasprotno, prizadevali, da bi na svojo stran postopoma pridobili slovenske
izobražence in duhovščino, saj so menili, da jim bo to kasneje olajšalo integracijo priključenega ozemlja.
Na zasedenem območju so zato ohranili slovensko družbeno, gospodarsko in kulturno infrastrukturo,
osrednje ustanove pa so lahko nadaljevale z delom. Med izobraženci in v cerkvenih krogih je v tem času
začela prevladovati miselnost, da je okupacija le začasna, da jo je treba preživeti s čim manj žrtvami in da
Italijani predstavljajo manjše zlo za narod. Toda tudi odnos z italijanskimi oblastmi se je kmalu skrhal in
zaostril, ko se je začela izvajati načrtnejša asimilacija Slovencev.
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V bombnem napadu na Beograd je umrl Franc Kulovec, Koroščev naslednik na čelu ljudske stranke in eden od
dveh ministrov v jugoslovanski vladi od začetka leta 1941. Slovaški časopis Gardista (9. 4. 1941) je v njegovi tragični
smrti videl zaroto srbskih teroristov.
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3.1.3.1 Oborožena vstaja in obračun
Slovenska oborožena vstaja, s katero se je dolgo čakalo, se je začela na Gorenjskem, kmalu pa je zajela
tudi druge pokrajine. V vstaji so prevladovali komunisti, ki so skupaj s simpatizerji prevzeli poveljstvo,
pomembno vlogo pa so imeli še krščanski socialisti. Do jeseni 1941 je vstaja štela okoli 700 borcev,
Ljubljana pa je postala središče odporniške dejavnosti. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte se je
preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni odbor in se razglasil za najvišji organ ljudske oblasti za
slovenski narod. Slovenske partizanske enote so bile proglašene za vojsko z lastnim poveljstvom in
vključene v skupno partizansko vojsko Jugoslavije. Že avgusta 1941 je bila ustanovljena tudi
Varnostno-obveščevalna služba, preko katere so komunisti obračunavali s svojimi političnimi
nasprotniki. Ob opisanih dejanjih je kmalu prišlo do razkola med tradicionalnimi slovenskimi političnimi
strankami in komunisti, kar je vodilo v izoblikovanje dveh političnih blokov, ki sta si odkrito sovražno
stala nasproti.
Vodstvo Osvobodilne fronte je zagovarjalo politiko takojšnjega odpora proti okupatorju ter privrženost
ideji Zedinjene Slovenije, jugoslovanstvu in spetosti slovanskih narodov. Pomembna vez med
Osvobodilno fronto in jugoslovanskim komunističnim vodstvom je bil Edvard Kardelj, prek njega je
komunistično vodstvo pozivalo k izvajanju akcij in čistk na slovenskih tleh. Okupatorji so se na oboroženo
vstajo odzvali silovito, Nemci so začeli s poboji talcev in aktivistov Osvobodilne fronte, obenem pa so
narodno zavedne Slovence začeli pošiljati v izgnanstvo in koncentracijska taborišča. Pritisk na partizane
in Slovence na sploh se je v naslednjih mesecih stopnjeval. Vrstile so se usmrtitve, mučenja in aretacije,
poleti 1942 pa je sledila celo prisilna mobilizacija v nemško vojsko. Tudi Italijani so poostrili vojaški
nadzor, oblast v okupiranem delu je bila predana vojski, ki je januarja 1942 Ljubljano obdala z bodečo
žico. Vse te okupatorske akcije pa so še okrepile slovensko partizansko gibanje, ki so se mu pridružili
številni kmetje in delavci, med katerimi je bilo več katoličanov kot komunistov.
Izvršilni odbor Osvobodilne fronte je junija 1942 ustanovil Narodnoosvobodilni svet, ki je predstavljal
najvišji upravni organ na osvobojenem ozemlju. V danih razmerah so komunisti prešli iz osvobodilne faze
v revolucionarno – k političnemu in fizičnemu obračunavanju s političnimi nasprotniki, predvsem
belogardisti. Tradicionalne stranke so se na komunistično ofenzivo odzvale z ustanovitvijo Slovenske
zaveze, kjer je vodilno mesto prevzela Slovenska ljudska stranka, ki pa brez lastne vojaške moči ni imela
velikega političnega dometa. Nekateri vidnejši slovenski politiki so napovedali odkrit boj proti
komunistom in Osvobodilni fronti, pri čemer so se povezali z italijanskim okupatorjem. Organizirana je
bila ilegalna skupina, ki je po zgledu Mihailovidevih četnikov novačila ljudi za boj proti partizanom. Boj je
podpiralo predvsem duhovništvo, zlasti v Ljubljanski pokrajini, kjer je imel vidno vlogo škof Rožman.
Italijani so podprli ustanovitev protipartizanskih enot in oblikovati so se začele vaške straže, ki so se
kasneje pod italijanskim poveljstvom preoblikovale v Prostovoljno protikomunistično milico. Do
novembra 1942 se je razplamtela ofenziva, v kateri so bili ubiti mnogi partizani ali pa so bili zajeti in
poslani v taborišča.
Znotraj Osvobodilne fronte se je nakazoval razkol, saj je na slovenskih tleh njene vrste ob komunistih
tvorila strjena krščanska skupina, ki je skupaj s sokoli delovala razmeroma samostojno. Ta idejna
neodvisnost pa je za komuniste, ki so želeli nadaljevati z razrednim bojem, predstavljala znatno oviro.

121

Razrešili so jo s podpisom Dolomitske izjave februarja 1943, s čimer so vse frakcije strnile delovanje,
slovenski komunistični partiji pa je bila priznana vodilna vloga v Osvobodilni fronti. Z omenjeno izjavo se
je nakazala smer prihodnjega političnega razvoja Slovenije.
Spomladi leta 1943 je ob končani bitki za Stalingrad začelo prevladovati prepričanje, da se bliža konec
vojne, zato sta se obe strani pripravljali na končni obračun. Partizani so se številčno utrdili in še okrepili
svoje boje. Na drugi strani so strnili vrste tudi pripadniki vaških straž in četniki, ki jih je v Ljubljanski
pokrajini bilo skupaj okrog 6000, torej občutno več kot partizanov. Prave volje za spravo med njimi kljub
glasnim pozivom ni bilo, zato so se boji in nasprotovanja nadaljevali tudi po kapitulaciji Italije septembra
1943. Ob kapitulaciji Italije so se partizani okrepili z italijanskim orožjem, hkrati pa se je ob splošni
mobilizaciji, ki jo je razglasilo vodstvo Osvobodilne fronte znatno povečala njihova vojaška moč.
Narodnoosvobodilni svet je 16. septembra 1943 razglasil priključitev Primorske k osvobojenemu
ozemlju, kar je naletelo na zgolj omejen obračun z oslabljenimi nasprotniki. Protipartizanska Slovenska
narodna vojska je doživela poraz, s čimer je bil oslabljen politični položaj katoliške liberalne ilegale.
Razkol med prebivalstvom pa se je še povečeval.
Ob italijanski kapitulaciji so celotno slovensko ozemlje zavzeli Nemci.631 Vodenje Ljubljanske pokrajine, ki
je imela zaradi premika evropskih bojišč več avtonomije, je prevzel dotedanji ljubljanski župan general
L. Rupnik, ki je bil pod nemškim vplivom. Pritiski na lokalno prebivalstvo so se vsled protipartizanskemu
boju še naprej krepili, Nemci so požigali vasi, mnogo ljudi je bilo pregnanih s svojih domov, zaprtih ali
ubitih – veliko Judov, Slovencev in Italijanov je umrlo tudi v zaporniškem taborišču v Rižarni pri Trstu.
General Rupnik ni užival podpore ne katoliškega ne liberalnega političnega tabora, zanašal se je
predvsem na mlajšo generacijo katolikov in liberalcev, s katerimi je ob nemškem odobravanju v boju
proti partizanom in komunistom podprl ustanovitev Slovenskega domobranstva. Poleti 1944 je bilo
v vrstah domobrancev približno 18.000 mož, med njimi pa so bili mnogi mladi fantje in možje, ki so se na
ta način želeli izogniti nemški ali partizanski mobilizaciji.
Nemčija je jeseni leta 1943 skupaj z domobranskimi enotami sprožila obsežno ofenzivo,632 ki je trajala
vse do pomladi, vendar pa okupatorju ni uspelo zlomiti partizanskega odpora. Marca so se partizanom
pridružili odposlanci Rdeče armade, komunisti pa so bili ob tem prepričani, da se bliža konec vojne, zato
so se pripravljali na prevzem oblasti, s čimer bi po vojni preprečili povratek večstrankarske politične
ureditve. Februarja 1944 se je v Kočevju zbral Slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki je bil izvoljen iz
zbora narodnih predstavnikov in se je preoblikoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet. Razglašen je bil
za najvišji organ ljudske oblasti ter za slovensko zakonodajno in predstavniško telo, s čimer je bil
vzpostavljen nov državni aparat, nekakšen parlament, ki je bil v rokah komunistov in vodstva
Osvobodilne fronte.
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Slovaški časnik Slovák je ob kapitulacije Italije špekuliral, da naj bi bili Slovenci združeni s Hrvaško državo,
v okviru katere bi jim bila priznana avtonomija. (Slovák, 15. 9. 1943)
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O bojih pri Trstu je poročal tudi slovaški časopis Slovák (6. 10. 1943), kjer je bilo omenjeno, da so se skupaj
z nemškimi in italijanskimi vojaškimi enotami borili tudi slovenski domobranci. V časopisu Gardista (3. 2. 1944) pa
je bilo zapisano, da je Nemčija v Sloveniji razgnala partizanske »bande in boljševistično strašilo«.
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Tudi domobranci so spomladi leta 1944 strnili svoje vrste in poskušali motivirati svoje pripadnike
z vojaško prisego.633 V njo je bilo po nemškem diktatu dodano besedilo o skupnem boju z nemškimi
oboroženimi silami, kar je za odporniški in partizanski vrh predstavljalo nedvomen dokaz domobranske
kolaboracije z okupatorjem, za voditelje tradicionalnih strank pa razlog več, da so se izogibale
sodelovanju z generalom Rupnikom. Razcep je bil očiten tudi v tujini in zavezniki so se vse bolj nagibali
na stran jugoslovanskih partizanov in njihovega voditelja J. Broza – Tita.
Oktobra 1944 je jugoslovanska partizanska vojska skupaj z Rdečo armado zasedla Beograd, sklepne
vojaške operacije na slovenskem ozemlju pa so se začele ob koncu zime ter spomladi leta 1945. Konec
marca je Rdeča armada skupaj s prekmurskimi partizani osvobodila Prekmurje, pot pa je nato
nadaljevala proti Avstriji. Slovenska partizanska vojska, okrog 37.000 vojakov, se je spomladi leta 1945
priključila jugoslovanski armadi, ki je nato 1. maja 1945 vkorakala v Trst in Gorico, teden kasneje
v Celovec, 9. maja 1945 pa so partizanske enote po hudih bojih zasedle še Ljubljano. Medtem je bila
5. maja v Ajdovščini razglašena slovenska partizanska vlada, na čelo katere je bil imenovan B. Kidrič.
Po nekaterih podatkih je v letih 1941–1946 življenje izgubilo najmanj 90.000 ljudi, ki so leta 1941 živeli
na ozemlju današnje države Slovenije. Mnogi med njimi so bili mobilizirani, preganjani, odpeljani
v taborišča ali pa ustreljeni kot talci. Nove slovenske in jugoslovanske oblasti so po končani vojni brez
sojenja na smrt obsodile še več tisoč slovenskih civilistov in pripadnikov protipartizanskih enot. V letih
1941–46 je tako zaradi vojnega in povojnega nasilja po nekaterih ocenah življenje izgubilo skoraj deset
odstotkov tedanjega prebivalstva, pri čemer je na slovenskih tleh padlo tudi okrog 6.000 nemških in
1.500 italijanskih vojakov.634

3.1.3.2 Povojno obdobje: kompas, ki kaže na vzhod
Vojna vihra je močno prizadela gospodarstvo in materialno izčrpala slovensko prebivalstvo. V Ljubljanski
pokrajini sta ljudi dodatno pestila vsesplošno pomanjkanje in inflacija, ki sta se nadaljevala po
kapitulacije Italije. Nekaj industrije je ostalo, saj so Nemci predvsem rudniške in industrijske obrate na
Štajerskem in Gorenjskem uporabljali za vojno industrijo, vendar pa je ogromno materialne in
gospodarske škode bilo povzročene v zadnjih mesecih vojne, ko so bili uničeni številni industrijski in
drugi objekti, močno poškodovana pa je bila tudi ostala infrastruktura.
Glavno breme oskrbe partizanske vojske je nosilo kmečko prebivalstvo, ki mu je bil naložen prisilen
odkup in rekvizicije vse od začetka vojne. Zapostavljeno pa je bilo tudi slovensko šolstvo, ki je v času
vojne delovalo samo v Ljubljanski pokrajini, kjer so lahko v tem času s svojim delom nadaljevali tako
univerza, kot tudi ostale kulturne ustanove, Akademija znanosti, gledališča in Glasbena matica. Po
kapitulacije Italije so se pogoji precej spremenili, univerza se je znašla v nemilosti, leta 1944 pa je morala
s svojo, že tako močno okrnjeno dejavnostjo prenehati tudi Slovenska matica. Ves čas vojne se je sicer
vsaj v omejeni obliki nadaljevalo slovensko kulturno in znanstveno življenje, vse večje in pomembnejše
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O prisegi je bil objavljen članek v časopisu Gardista, ki je omenjal proslavo ob jubileju zasedbe Ljubljanske
pokrajine. Na njej se je L. Rupnik zahvalil Nemcem za ponujeno pomoč in jim obljubil zvestobo Slovencev v boju
proti boljševizmu. (Gardista, 11. 10. 1944)
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protipartizanske in odporniške politične skupine so namreč imele svoje časopise, izhajale pa so tudi
strokovne publikacije in leposlovne knjige. Tudi na drugi strani so partizanske tiskarne natisnile vrsto
strokovnih in leposlovnih knjig. Nasploh si je Osvobodilna fronta, ki ji je od januarja 1943 predsedoval
literarni kritik Josip Vidmar, prizadevala v svoje vrste pritegniti čim več uglednih izobražencev in
umetnikov.
Po razpadu Kraljevine Jugoslavije leta 1941 so bili komunisti s partizanstvom edino odporniško gibanje,
ki je zajelo veliko večino ozemlja predvojne jugoslovanske države. Tradicionalne slovenske stranke so
sicer tudi med vojno zagovarjale obnovitev Jugoslavije, toda njihova povezava z ostalimi deli Jugoslavije
je potekala predvsem prek Zahoda. Slovenski komunisti so imeli pri tem prednost, saj so bili skupaj
s komunisti po Jugoslaviji edina politična sila z vsejugoslovanskim zaledjem, vplivom in prestižem.
9. maja 1945 se je druga svetovna vojna končala. Slovensko prebivalstvo je konec vojne pričakalo
z navdušenjem in olajšanjem, marsikje pa tudi s tesnobo in strahom, saj so se ob osvoboditvi, zlasti
v osrednji Sloveniji, vile tudi dolge kolone beguncev, ki so želele ubežati pred povojnim maščevanjem.
Od 20.000 do 25.000 slovenskih beguncev je zbežalo v Italijo, glavnina domobranske vojske pa se je maja
1945 skupaj z voditelji tradicionalnih strank prebila na Koroško in se tam predala Britancem. Ti so
begunce, ki so bili osumljeni sodelovanja z Nemci, poslali nazaj v Jugoslavijo. Velika večina je bila nato
odpeljana v zapore in taborišča, približno 13.600 ljudi pa je bilo brez sojenja ubitih.635
Aprila 1945 je bila v Moskvi podpisana jugoslovansko-sovjetska pogodba o prijateljstvu, medsebojni
pomoči in sodelovanju, s čimer je bil poslan jasen signal Zahodu, kakšno smer si je izbrala Jugoslavija.
Zahod je kmalu doumel, da je Jugoslavija zanj politično izgubljena, zato se niso želeli vmešavati v njene
notranje zadeve, odnosi pa so se zatem, predvsem zaradi mejnega vprašanja glede Trsta in Koroške,
zaostrili. Notranjepolitična situacija v Jugoslaviji se je v prvih povojnih mesecih ob vseprisotnem
optimizmu le malenkostno spremenila. Nasprotniki komunizma so verjeli, da bodo volitve prinesle velike
spremembe, saj so komunisti pod političnim pritiskom iz tujine privolili v začasno jugoslovansko vlado,
v kateri so bili tudi predvojni politiki. Toda vse niti odločanja je v svojih rokah zadržal desetčlanski
politbiro Komunistične partije Jugoslavije.
V začasni skupščini, ki je v obdobju pred volitvami začela zasedati 10. avgusta, so komunisti uspeli
sprejeti številne zakone, ki so v temelju spremenili upravno, gospodarsko in družbeno ureditev države.
Sprejet je bil tudi zakon, ki je opredeljeval kazen za delovanje proti ljudstvu in državi. Zakon o volitvah je
volilno pravico podelil vsem državljanom, starejšim od 18 let, razen nasprotnikom partizanstva in
kolaborantom, ki jim je bilo odvzeto državljanstvo, volile pa so prvič lahko tudi ženske in vojaki. Volitve
so bile razpisane za 1. septembra 1945. Komunisti, ki so si avtoriteto med ljudmi zagotovili z organizacijo
vsejugoslovanskega protiokupatorskega odpora, so za prihajajoče volitve ustanovili Ljudsko fronto, ki je
imela zmernejši program in s katerim so se množice lažje poistovetile. Opozicija je bila v Sloveniji
šibkejša, saj so se po vojni poskušali uveljaviti le liberalci okrog Nagodeta, ki pa na volitvah niso
sodelovali – na njih je ob močnem pritisku komunistov prepričljivo zmagala Ljudska fronta. Na prvem
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zasedanju nove jugoslovanske skupščine je bila ukinjena monarhija, država pa se je preimenovala iz
federativno demokratične v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo.
O volitvah v Jugoslaviji je poročal tudi slovaški časnik Pravda,636 osrednji časopis slovaške komunistične
partije, ki je začel izhajati že med slovaško vstajo. Sprva se je v njem pojavilo poročilo o volilni kampaniji
slovenske Ljudske fronte, v kateri je sodeloval Kidrič, takrat ministrski predsednik, po končanih volitvah
pa je bilo z odobravanjem sprejeto poročilo o veliki volilni udeležbi – v Ljubljani naj bi glasovali prav vsi
volilni upravičenci. Še bolj vzneseno je slovaška Pravda pisala o jugoslovanski splošni naklonjenosti do
Tita. Kljub razvejani organizaciji in politični moči pa so državne volitve slovenskim komunistom prinesle
nemalo razočaranja, saj so ob skromnejši udeležbi dosegli neprepričljiv rezultat in ponekod navkljub
dominantnemu položaju dobili celo manj kot 50 % glasov. Komunistično vodstvo je rezultate obrnilo
v svoj prid, saj je bila po Kardeljevem mnenju slabost slovenske partije v njeni malomeščanski sestavi
z mnogimi intelektualci, s čimer so komunisti dobili izgovor za povečevanje političnega pritiska.
Komunisti so se uspešno infiltrirali v vse pore slovenske družbe, čeprav jih je bilo leta 1945 zgolj nekaj
tisoč. Ustanavljali so odbore, v katerih so bili partizanski borci, ustanovljene so bile kadrovske komisije,
izvajala so se preverjanja ipd. Prav tako so izvedli nadzor nad kulturnim življenjem in šolstvom, ki ga je
prevzela komisija za politiko in propagando – Agitprop, postopoma pa se je spreminjal tudi celoten
uradniški sloj. Vse odločitve so bile v rokah komunističnega vrha, kar je prineslo močno centralizacijo
v državi, glavni vršilec odločitev pa je bila Osvobodilna fronta, ki je bila od avgusta 1945 sestavni del
Ljudske fronte Jugoslavije. Iz Beograda je delo slovenskega politbiroja nadziral Kardelj, ki je tudi po vojni
ostal vodilni ideolog jugoslovanske in slovenske komunistične politike.
Na gospodarskem področju se je Jugoslavija po vojni najprej osredotočilo na obnavljanje prometne
infrastrukture, čemur je sledila oživitev industrije, elektrifikacija ter spodbujanje premogovništva. S tem
so komunisti želeli pospešiti industrializacijo, saj je bila Jugoslavija po končani vojni še vedno pretežno
kmetijska družba. Z zapostavljanjem kmetijstva pa se je pojavil problem pri preskrbi z živili, kar je jeseni
kljub mednarodni pomoči pripeljalo do vsesplošnega pomanjkanja. Sprejeta agrarna reforma ni bistveno
izboljšala razmer v kmetijstvu, marveč pa je s prisilnim odkupom še bolj razjezila kmečko prebivalstvo.
Politične, družbene in gospodarske razmere so bile v Jugoslaviji po vojni sila negotove, napetost pa se je
ustvarjala tudi okrog razmejitve. Junija 1945 je postalo jasno, da Stalin ne bo podprl jugoslovanskih
zahtev po priključitvi Trsta, Gorice in Pulja k Jugoslaviji. Sledila je razdelitev območja na dve coni, pri
čemer je oblast nad cono A, ki je vključevala Trst, Gorico in Pulj, prevzela anglo-ameriška uprava. Ob
poslabšanju odnosov z Zahodom je kmalu postalo jasno, da je Trst, ki je bil leta 1947 z okolico razglašen
za Svobodno tržaško ozemlje in prav tako razdeljen na dve coni, za Jugoslavijo izgubljen. O tržaškem
vprašanju in o meji na Koroškem so bili seznanjeni tudi Slovaki. V časopisu Narodná obroda, ki ga je
izdajal Slovaški narodni svet med letoma 1945 in 1948, je bilo čutiti naklonjenost do Jugoslavije in njenih
obmejnih zahtev. Predvsem leta 1946 je bilo objavljenih več člankov, ki so navajali razloge za priključitev
tržaškega ozemlja k Jugoslaviji, hkrati pa so bili objavljeni še podrobni zemljevidi, ki so prikazovali
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etnične meje na tem območju, ter različni intervjuji.637 Med njimi sta bila objavljena tudi intervjuja
s F. Bevkom, ki je bil takrat predsednik odbora za Julijsko krajino in Trst, ter E. Kardeljem,638 ki sta
pojasnila jugoslovanske obljube in stališča na mirovni konferenci.639 O Koroški je bilo manj govora,
vseeno pa so Slovaki bili seznanjeni z dogajanjem na današnjem avstrijskem Koroškem in so poznali
usodo tamkajšnje slovenske manjšine, ki ni imela skoraj nikakršnih pravic.640
Januarja 1946 je bila sprejeta nova jugoslovanska ustava, ki se je zgledovala po sovjetski ustavi iz
tridesetih let in je na gospodarskem področju uvajala zadružništvo ter omejila privatno lastnino.
V političnem smislu je bila v njej najpomembnejša novost pravica posameznega naroda do samoodločbe
in odcepitve, ob sprejetih temeljnih demokratičnih svoboščinah pa je bila uzakonjena tudi ločitev Cerkve
od države. Vso oblast je imela trdno v rokah komunistična partija, ki je tudi sama začrtala notranjo
razmejitev med posameznimi republikami v državi.
Sodni sistem je bil spet vzpostavljen od konca septembra 1945, ko so se začeli mnogi procesi za
kolaboracijo in izdajo. Kljub temu so prvi večji procesi proti poslancem, politikom in podjetnikom
potekali že prej. Izrečenih je bilo vrsto smrtnih obsodb, velikokrat pa je za obtožbo zadostovala že prijava
sosedov, znancev ali sodelavcev. Iskanje, razkrinkavanje in obsojanje nasprotnikov protiokupatorskega
boja in ljudske oblasti je po vojni postalo nova družbena in politična stvarnost. Prvi val povojnih sodnih
procesov je vrhunec dosegel konec avgusta 1946, ko je bil na smrt obsojen general Rupnik, škof Rožman
in voditelj Slovenske ljudske stranke M. Krek641 pa sta bila v odsotnosti obsojena na dolge zaporne kazni.
Odnosi med ljudsko oblastjo in desnim političnim polom, ki ga je predstavljala predvsem Katoliška
cerkev, so bili ves čas napeti, z ločitvijo Cerkve od države in s preganjanjem verouka ter delovanja
duhovnikov v bolnišnicah in šolah pa se je prepad med obema političnima poloma še poglobil.
Kljub vsemu naštetemu je po končani vojni še vedno prevladoval optimizem. Ljudje so se množično
udeleževali delovnih akcij na katerih se je gradila in obnavljala infrastruktura po državi. Iz tega obdobja
je izhajal kult bratstva in enotnosti med različnimi jugoslovanskimi narodi, obenem pa se je ustalil kult
revolucije, komunistične partije in njenega voditelja. Pri gospodarski politiki so se kmalu začela kazati
nesoglasja med Ljubljano in Beogradom, saj je želel jugoslovanski vrh sam upravljati s proizvodnimi
presežki, prevzel pa je tudi upravljanje vseh večjih podjetij v državi. Kamen spotike je prav tako
predstavljal načrt industrializacije, ki se je osredotočal predvsem na nerazvite in manj razvite predele
637

Národná obroda, 21. 2., 30. 3. in 14. 8. 1946. Članke v slovaškem dnevnem časopisju je z zanimanjem spremljal
tudi V. Smolej. Večkrat so mu članke pošiljali znanci s Slovaške. (Glej korespondenco V. Smoleja: Vladimír Hohoš,
29. 4. 1968. RO NUK, Ms 1971.)
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postave, ki je bivši učitelj in Titov strokovnjak za mednarodna vprašanja. Dodali so, da »[s]vojou hlavou pripomínal
by Lenina, keby nenosil silné okuliare,« in izpostavili njegov smisel za humor.
639
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Národná obroda, 19. 12. 1946 in 19. 4. 1947. Bevkov intervju je prebral tudi Anton Kmeť, ki je v pismu Smoleju
izrazil veliko naklonjenost Slovakov k Slovencem in Trstu. (Glej korespondenco V. Smoleja: Anton Kmeť, 16. 5. 1946.
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Slovaški Týždeň je ob navedbi povojnih emigrantov omenil tudi jugoslovanske emigrante. Miha Krek, bivši šolski
minister in minister ter podpredsednik vlade v emigraciji, je bil označen za vodjo slovenske emigracije in je nekaj
časa bival v Angliji, leta 1947 pa se je izselil v ZDA. Med najbolj znanimi jugoslovanskimi emigranti so bili omenjeni
še člani kraljeve družine Karadžordževid ter nekdanji hrvaški politični voditelj Maček. (Týždeň, 14. 6. 1947.)

126

v državi. Pod vsejugoslovanskim ministrom za industrijo, kar je postal Slovenec B. Kidrič, se je ustvaril
načrt za centralistično plansko gospodarstvo po vzoru Sovjetske zveze. Uvedene so bile petletke, ki so
obsegale plan razdelitve 16.000 proizvodov, v razmeroma kratkem času pa sta bila sprejeta tudi dva
zakona o nacionalizaciji, s čimer so prešla v državno upravljanje še dodatna podjetja, trgovine in hotelski
objekti. Megalomanski prvi petletni plan se je moral kmalu omejiti, saj so se z neracionalnim
upravljanjem gospodarske razmere v državi opazno poslabšale. Obenem se je zaostrovalo tudi stanje na
podeželju, kjer je bilo najprej uvedeno zadružništvo, od leta 1949 pa še kmetijska kolektivizacija.
Reforma kmetijstva je v Sloveniji do leta 1951 doživela popoln polom, saj so bili v zadružništvo vključeni
zgolj štirje odstotki kmetijskih površin.642 Kljub razmeroma kratkemu obdobju političnega poskusa
ureditve kmetijstva po sovjetskem zgledu so bile posledice katastrofalne in pogubne, kar je še povečalo
revščino med kmečkim prebivalstvom v državi.
Politično obračunavanje z nasprotniki na montiranih procesih se je nadaljevalo. Leta 1947 je v Ljubljani
potekalo sojenje proti slovenski liberalni inteligenci,643 ki je bila obtožena sodelovanja z Zahodom, konec
aprila 1948 pa se je začelo tudi sojenje bivšim taboriščnikom iz Dachaua in Buchenwalda, ki so bili
obtoženi, da so agenti Gestapa. Sojenje je bilo medijsko dobro pokrito, saj so proces prenašali po radiu
in tudi zvočnikih, ki so bili nameščeni po ljubljanskih ulicah. Politični sodni procesi v tem obdobju so bili
veren posnetek sovjetskih procesov in so imeli obenem funkcijo strankarskega čiščenja znotraj same
komunistične partije. Na tak način so komunisti odstranili posameznike, ki niso bili dovolj zvesti in
zanesljivi še v obdobju, preden je prišlo do preloma med Titom in Stalinom. S sporom med Moskvo in
Beogradom leta 1948 pa se je v Jugoslaviji začel nov val nasilja in persekucij.
Spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo se je pripravljal dalj časa, pomenil pa ni le političnega razhajanja,
temveč predvsem spor v pogledu vodenja države in mednarodnega političnega vpliva. Informbiro je
z Resolucijo o stanju v Komunistični partiji Jugoslavije slednjo obtožil revizionizma in udinjanja
zahodnemu imperializmu ter jo izključil iz svojih vrst. Obenem je vse jugoslovanske komuniste pozval,
naj se uprejo voditeljem in postavijo novo, internacionalistično usmerjeno vodstvo. Komunistična partija
Jugoslavije je ob spoznanju, da spora ni bilo več mogoče zgladiti, v naslednjih mesecih začela izvajati
temeljite čistke v svojih vrstah.

3.1.4 Sila nesmisla: odločitve, ki puščajo sledi
Z nastopom vojne so se ob političnih razmerah v Sloveniji močno spremenile tudi kulturne razmere.
Mnogi časopisi in literarne revije so prenehale s svojim izhajanjem ali pa so bile ukinjene. Če so se
osrednji časniki uspeli nekako obdržati tudi v času okupacije (Slovenec, Jutro, delno še Slovenski narod),
pa so literarne revije zaradi gmotnih problemov, političnega nesoglasja in vsled pomanjkanja papirja
kmalu po začetku vojne morale prenehati z izhajanjem. Vojna je obenem vplivala tudi na medsebojne
stike med pisatelji in prevajalci ter posledično močno okrnila število posrednikov slovaške kulture pri
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Slovencih. Ob redkih izjemah je v obravnavanem obdobju od leta 1941 do 1948 svoje prispevke objavljal
zgolj V. Smolej, ki je postal najpomembnejša kulturna vez med Slovenci in Slovaki.
Kot je že bilo omenjeno, je še pred začetkom vojne izšel odlomek Smolejevega prevoda satiričnega
romana J. Jesenskega Demokrati. Odlomek iz prvega dela romana je bil predstavljen na straneh
Književnega glasnika, ki ga je izdajala Mohorjeva družba,644 celoten prevod prvega dela romana pa je
skupaj s spremno besedo, ki jo je dodal prevajalec, čez dobri dve leti izšel v Slovenčevi knjižnici. Po
navedbah zgodovinarja I. Grdine je bil prevod, ki je izšel kot 43. izdaja omenjene edicije, izdan znotraj
institucionalnih okvirjev legalističnega tabora, opremljen je bil namreč z letnico XXI, ki je zaznamovala
tek časa v okviru fašistične ere.645 Smolej je obenem prevedel tudi drugi del romana Demokrati, ki bi
prav tako moral iziti kmalu po izidu prvega dela, pa se to ni zgodilo. V kasnejšem intervjuju s Smolejem,
ki je bil objavljen v slovaški reviji Kultúrny život, je Smolej navedel, da so drugi del romana v ljubljanski
tiskarni uničili okupatorji.646 Omenjeni prevod je Smolej kasneje zopet poskušal izdati, o čemer lahko
sklepamo iz njegove korespondence z vojvodinskim Slovakom M. Filipom,647 iz katere je razvidno, da je
Smolej Filipa še leta 1953 prosil za pomoč pri prevajanju drugega dela Demokratov, ki pa potem nikoli ni
izšel. Prevod je ostal v rokopisu kot del Smolejeve zapuščine.
Vojna usoda, ki je doletela Smoleja, je bila naslednja leta močno speta s Slovaško državo in Slovaki. Ob
začetku vojne okupacije na Slovenskem so ga njegovi znanci povabili, da se z družino preseli na Slovaško,
kjer so mu na povabilo A. Isačenka in na prigovarjanje F. Ramovša zagotovili mesto lektorja na filozofski
fakulteti v Bratislavi, ponujeno pa mu je bilo tudi mesto gimnazijskega profesorja v slovaškem mestecu
Kláštor pod Znievom.648 Smolej ponudbe ni sprejel in je vojno skupaj z družino dočakal v Mariboru, od
koder so ga Nemci izgnali v Srbijo. Od tam se je kmalu vrnil v Ljubljano, na območje, ki so ga zasedli
Italijani. Na začetku marca 1943 so varnostni organi Smoleja zaradi njegovih vezi s protifašističnim
taborom zaprli, rešiti pa se je uspel s pomočjo izdatnega slovaškega posredovanja, s čimer je ubežal
veliki življenjski nevarnosti. Znašel se je v zloglasnem zaporu v Rižarni pri Trstu, kjer so bili zaprti mnogi
Slovenci, pri njegovi izpustitvi pa je pomembno vlogo odigrala njegova žena Avgusta. Preko
posrednikov649 se je s pismom obrnila na K. Sidorja,650 takratnega veleposlanika Slovaške države
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Glej korespondenco V. Smoleja: Michal Filip, 18. 4. 1953. RO NUK, Ms 1971.
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tudi že omenjeni grafik J. Cincík. Možnost Smolejeve selitve omenja J. Ambruš v svojem pismu tik po vojni.
(Glej korespondenco V. Smoleja: Anton Kmeť, 16. 5. 1946 in Jozef Ambruš, 28. 10. 1946. RO NUK, Ms 1971.)
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v Vatikanu, da bi ji pomagal rešiti moža iz zapora. Sidor je bil Smoleju brez pomisleka pripravljen
priskočiti na pomoč. V svojih spominih z naslovom Päť rokov pri Vatikáne, ki jih je napisal leta 1947, je
v poglavju, kjer je pripovedoval o svoji pomoči preganjanim, dosledno opisal celoten Smolejev primer.
V njem je poudaril pomembno vlogo slovenskega prevajalca in pisatelja pri kulturnem sodelovanju med
narodoma, kar je zagotovo pozitivno vplivalo na Sidorjevo odločitev, da poskuša zapornika rešiti.
S prošnjo se je obrnil na takratnega predsednika slovaške vlade V. Tuko, ki je ugodil njegovi želji, da se
Smoleju podeli slovaško državljanstvo. Kot takrat že slovaški državljan je bil Smolej čez slabe štiri mesece
po zaprtju in mesec dni pred padcem Mussolinijevega režima spet izpuščen na prostost. Iz taborišča se je
V. Smolej vrnil k družini v Ljubljano, od koder je Sidorju napisal zahvalno pismo. V njem je ponovno
izrazil svojo hvaležnost in zavezanost Slovakom: »Dosiaľ som sa usiloval získavať Vášmu národu sympatie
nášho národa. Zavďačiť sa chcem Slovensku tým, že budem aj naďalej živo propagovať Vašu kultúru,
zvlášť poznávanie Vašej literatúry medzi nami. V tomto úsilí mi bude pomáhať aj moja žena.«651
V. Smolej se je po izpustitvi in septembrski kapitulaciji Italije pridružil slovenskemu partizanskemu
gibanju, kjer je sprva deloval kot urednik Slovenskega poročevalca, takratnega glasila Osvobodilne fronte
– osrednjega partizanskega časnika, postal pa je tudi referent za srednje šole pri Upravni komisiji za
osvobojeno ozemlje. Nekaj časa se je boril v XIV. diviziji, leta 1944 pa je spet začel delati v uredništvu
Slovenskega poročevalca, kjer je urejal kulturno rubriko. Od septembra 1944 do maja 1945 je prav tako
vodil oddelek za srednje šole pri Slovenskem narodnoosvobodilnem svetu. Glede na njegovo medvojno
delovanje je po osvoboditvi postal uslužbenec na ministrstvu za prosveto in kulturo, kjer je ostal do
septembra 1947, ko je postal lektor za slovaški jezik na ljubljanski filozofski fakulteti.652 Na oddelku za
slavistiko je do leta 1947 že obstajal lektorat češčine, ki se je poučevala že pred vojno, na novo pa sta
bila v okviru slavistike ustanovljena lektorata za poljščino in slovaščino. Slovaški lektorat je V. Smolej
vodil vse do leta 1976.653
Po končani vojni je Smolej skušal obnoviti stike s slovaškimi znanci, zato je leta 1946 v slovaški reviji Elán
objavil že omenjeno pismo,654 s katerim je svojim prijateljem oznanjal, da je srečno preživel težke vojne
čase. K članku je pripisal tudi naslov slovenskega ministrstva za prosveto, kjer je bil zaposlen. Kot je
navedel J. Ambruš v pismu, pa je kar nekaj Smolejevih znancev in slovaških prevajalcev iz slovenščine
odšlo po končani vojni v tujino, da so se s tem izognili revanšizmu nove politične garniture. Med njimi sta
bila pisatelj J. Cíger – Hronský in prevajalec K. Geraldini, ki sta odšla v izgnanstvo in kasneje živela
v Argentini.655 Ob Čolláku in Irmlerju, ki je še edini aktivno prevajal iz slovenščine, pa je Ambruš dodal:
je bil odstavljen. Ko je vendarle prišlo do odcepitve Slovaške, je v novi državi postal minister za notranje zadeve, kar
pa ni bilo po godu Nemcev in skrajne desničarske linije na čelu s V. Tuko, zato se je moral odpovedati vsem
pomembnim državnim funkcijam; posledično je bil junija 1939 imenovan za veleposlanika v Vatikanu. Po končani
vojni je živel v izgnanstvu, od leta 1950 v Kanadi, kjer je kmalu zatem tudi umrl. (Sidor 2012: na zavihku)
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narodnih izdajalcev bili prepuščeni pozabi. (Rozman 2014: 15)

129

»Preto bude treba odchovávať novú generáciu, ktorá by sa dala do propagovania týchto stykov. Najmä
bude treba získavať pre túto prácu filozofov, lebo naše styky môžu sa opierať predovšetkým o kultúru;
všetko ostatné je konjunkturálne a stráca rýchle na trvalej hodnote.«656 Ambruš je Smoleju še sporočil,
da kaže, da bo moral navezati nove stike s povojno generacijo.
V obdobju po končani vojni, od leta 1945 do 1948, je Smolej ob J. Ambrušu aktivno ohranjal pisne stike
še z J. Frýdeckim. Frýdecký je poleti 1947 obiskal Ljubljano, tudi Smolej pa je bil tega leta v Bratislavi, kjer
sta se s Frýdeckim spoprijateljila. Iz korespondence je razvidno, da sta si v kratkem času izmenjala nekaj
knjig in si dopisovala o člankih, ki jih je pripravljal Frýdecký. Slednji je ob že omenjenih člankih o Prešernu
pripravljal tudi prevode Župančiča ter kasneje želel prevesti še Levstika. Frýdecký je njuno poslanstvo
opisal z besedami: »Obidvaja, i Vy i ja, robíme túto výmenu a celú našu korešpondenciu preto, aby sme
napomáhali kultúrnym stykom slovinsko-slovenským. Ide nám obidvom o sblíženie našich dvoch národov
a o ich vzájomné spoznanie, to je našou úlohou!«657
Smolej je omenjeno kulturno nalogo in dano besedo, da bo nadaljeval s osveščanjem Slovencev
o slovaški kulturi, polnil z mnogimi izdanimi članki, ki so opisani v nadaljevanju, izdal pa je tudi prevod
romana Neorano polje slovaškega pisatelja P. Jilemnickega,658 ki je leta 1947 izšel pri Cankarjevi založbi.
Roman je bil v originalu napisan že leta 1932 in ponovno izdan leta 1946, saj se je avtor ob opisu
medvojne usode slovaške vasi v pokrajini Kysuce obrobno dotaknil tudi komunističnih idej delavskega
razreda, s čimer je bil roman idealen primer poetike socialnega realizma, ki se je po vojni vse bol
uveljavljal v slovaški književnosti. Smolej je o izdani knjigi in o samem avtorju objavil celostranski članek,
objavljen v Slovenskem poročevalcu,659 ki je bil nekakšna spremna beseda k romanu in hkrati recenzija.
V njem je Smolej opisal razvoj slovaške književnosti po prvi svetovni vojni, v nadaljevanju pa je
temeljiteje razčlenil življenje in delo J. Jilemnickéga. O avtorju je izpostavil, da so njegova dela večkrat
postavljena v slovaško pokrajino Kysuce, ki predstavlja kuliso tudi v obravnavanem romanu. Na
ustvarjanje Jilemnickega, »ki je bil marksist od svojega začetka«, so vplivale sovjetske ideje, ki jih je
privzel v emigraciji, zaznamovalo pa ga je tudi njegovo politično udejstvovanje v Komunistični partiji.
V omenjenem slovenskem dnevniku je V. Smolej izdal še nekaj drugih člankov. Mnogi od njih so bili
povezani z njegovim uradniškim delom na ministrstvu in srednješolsko agendo,660 nekateri pa so se
osredotočali tudi na slovaško kulturo in Slovake, zlasti od poletja 1946 dalje. V tem času je najprej objavil
T. Debeljak je v Buenos Airesu spoznal tudi slovaškega pesnika katoliške moderne R. Dilonga, ki je leta 1945
emigriral in v Argentini preživel skoraj 20 let. Leta 1970 je Debeljak izdal članek Rudolf Dilong in njegova pesem
»Básnik«, ki je izšel v Argentini, v slovenski reviji Meddobje (11, 1970, št. 2, str. 152–156). V njej je pojasnil ozadje
nastanka pesmi Pesnik, ki jo je navdihnila goreča smrt slovenskega pesnika Balantiča, ki mu je pesem tudi
posvečena. Pesem je, kot je omenil Debeljak, sicer že prevedel v Domu in svetu (1946), v članku pa je ob
ponovnem prilagojenem prevodu objavil tudi slovaški original pesmi.
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članek z naslovom Slovaški zapiski,661 kjer je opisal slovaško kulturno dogajanje v zadnjega pol leta, še
posebej o ponovni izdaji revije Elán. Nedolgo za tem je v isti številki Slovenskega poročevalca662 Smolej
objavil dva nova članka o slovaški kulturi in zgodovini ter krajši prevod proznega dela. Prvi zapis, članek
o slovaški narodni vstaji in vojni državi (Obletnica slovaške narodne vstaje)663 je prinašal informativen
opis osnovanja Slovaške medvojne države in organiziran upor Slovakov proti nemškemu okupatorju.
V poročilu Iz slovaškega kulturnega življenja, ki je sledilo prejšnjemu članku, pa je poročal o založniški
dejavnosti Slovaške matice in Slovaške akademije znanosti. Vanj je vključil tudi oceno pretekle gledališče
sezone v Slovaškem narodnem gledališču ter predstavil program prihodnje sezone, ob koncu pa je
omenil še slovaški film, kjer se je ob kratkih dokumentarnih posnetkih začel uveljavljati celovečerni film.
Pod črto je bil na isti strani objavljen prevod kratke zgodbe Okopni vlak J. Hutara, ki jo je Smolej prevedel
iz zbirke slovaških partizanskih povesti.
O omenjenih Smolejevih člankih je poročal slovaški časopis Národná obroda, ki je v obsežnejšem članku
beograjskega dopisnika osvetljeval slovensko kulturno dogajanje. Pisec članka je o Smoleju zapisal, da je
zagotovo dobro seznanjen s slovaškimi razmerami, obenem pa se je obregnil ob slovaško pomanjkanje
zanimanja za slovensko kulturo: »Keď pritom porovnávame náš záujem o slovinský kultúrny život,
musíme konštatovať, že zostávame veľkými dlžníkmi bratov Slovincov.«664
Tudi v naslednjih dveh letih je Smolej objavil več člankov, povezanih s slovaško kulturo in Slovaki. Ob že
omenjenem članku o Župančičevem prevodu v slovaščini je bil septembra objavljeno daljše Pismo iz
Bratislave, ki je izšlo v dveh delih.665 V prvem delu je bila predstavljena povojna podoba Bratislave, ki se
od predvojne podobe ni razlikovala prav dosti, saj v samem mestu ni bilo čutiti zavesti o prelomnosti
vojne, ter da se mesto še ni povsem preobrazilo v prestolnico Slovaške. V primerjavi s Prago, ki je
zgodovinsko gledano bila nepretrgoma pomembno središče, je bila Bratislava v preteklosti odrinjena na
rob, na mejno območje med tri narode. Po vojni se je sicer počasi razvijala v narodno središče, še vedno
pa je bilo čutiti boj za kulturni primat med njo in mestom Martin, kjer je delovala zgodovinsko
pomembna kulturna inštitucija – Slovaška matica. V drugem delu pisma je bilo predstavljeno prav
delovanje Slovaške matice, ki ni bila le uspešna založba, temveč je bila organizacija s širokim spektrom
kulturnega delovanja in raziskovanja. Izdajala je mnoge revije in šolske knjige, v njej pa je bila urejena
pomembna narodna knjižnica z obsežnim arhivom. V članku je avtor izpostavil še Družbo sv. Vojteha, ki
je delovala v Trnavi, ter nekatere ostale založbe. Tedanjo situacijo na knjižnem trgu je ocenil za
spodbudno, ob čemer pa je izrazil upanje, da bo slovaški trg v prihodnosti še bolj razvit in da bodo
Slovaki nadoknadili vse zamujeno.
Jeseni 1947 so v Slovenijo v okviru gostovanja v Jugoslaviji, o katerem so se dogovorili vladni
predstavniki leto prej, prišli štirje češkoslovaški kulturniki. Med njimi je bil še ne tridesetletni slovaški
pisatelj Štefan Žarý, sicer eden glavnih slovaških predstavnikov pesniškega nadrealizma. V Ljubljani so
661

Slovenski poročevalec, 9. 6. 1946.
Slovenski poročevalec, 29. 8. 1946.
663
O slovaški vstaji je bila z naslovom Iz dni slovaške narodne vstaje 29. 8. 1947 objavljena še krajša zgodba, ki je
opisovala spomin na vstajo.
664
Národná obroda, 21. 7. 1946.
665
Slovenski poročevalec, 20. 9. in 24. 9. 1947.
662

131

v drugi polovici oktobra goste sprejeli predstavniki slovenskega društva pisateljev, z njimi pa se je srečal
tudi Smolej, o čemer priča ohranjena korespondenca.666 O obisku Jugoslavije je pisal tudi sam Žáry, ki je
v časopisu Národná obroda objavil poročilo o gostovanju. Zapisal je, da so septembra in oktobra obiskali
več jugoslovanskih mest, kjer so bili organizirani literarni večeri češke in slovaške poezije. Poudaril je, da
»kultúrna dohoda medzi Československom a Juhosláviou je nielen na papieri, ale zodpovedne sa
uskutočpuje aj v praxi.«667 Ob tem pa je izrazil prepičanje, da bodo rezultati medsebojnega spoznavanja
obrodili sadove v bližnji prihodnosti: »Osobný styk čs. kultúrnych pracovníkov s juhoslovanskými je čo
najsrdečnejší a čas i lepšie vzájomné poznanie atmosféru vzájomnej slovanskej družby zo dpa na dep
zosilpuje.«668
S prizadevnim in skrbnim delom pri uresničevanju kulturnega sodelovanja je V. Smolej v Slovenskem
poročevalcu objavljal članke tudi v prvi polovici leta 1948. Konec januarja je najprej objavil članek Dvoje
Cankarjevih del v ČSR,669 kjer je v precep vzel po en češki in slovaški prevod Cankarjevega dela, ki sta izšla
v zadnjem letu. Tokrat je bil precej bolj kritičen do češkega prevoda Mojega življenja, čeprav je menil, da
so bili Slovaki pri svojem delu bolj vihravi in manj disciplinirani od Čehov. Prevod Na klancu, ki ga je
prevedel J. Ambruš, je Smolej označil za jezikovno bogat, živ in lep, saj je ohranjal Cankarjevega duha in
slog ter ga pri tem ni želel dopolnjevati. Ob podrobnejšem pregledu prvih treh poglavij slovaškega
prevoda je Smolej našel le nekaj tiskarskih napak in nekaj izpustov, kar pa so le drobnosti. Prav te finese
po avtorjevem mnenju nakazujejo na potrebo organiziranih izmenjav kulturnih delavcev, še posebej
prevajalcev iz slovanskih dežel. Kot meni avtor, je duha jezika, zlasti ob pomanjkanju vsakršnih pomagal,
namreč mogoče spoznati le z življenjem v krogu drugega naroda, pa čeprav le za krajše obdobje.
Kmalu zatem je bil na straneh Slovenskega poročevalca objavljen nekrolog ob smrti J. Škultétyja,670
pomembnega slovaškega izobraženca, ki je že pred vojno urejal vodilno slovaško literarno revijo
Slovenské pohľady. Kot je navedel Smolej, je bil neločljivo povezan z delom Slovaške matice in opazen
rusofil. V kulturni sekciji Slovenskega poročevalca je Smolej čez mesec dni izdal še poročilo o slovaški
knjižni beri za leto 1947. Članek z naslovom Najboljše slovaške knjige v l. 1947671 je prinesel vpogled
v delovanje slovaškega umetniškega in znanstvenega sveta, ki je bil ustanovljen avgusta 1945 v Banski
Bystrici. Gre za vrhovni organ slovaškega umetniškega in znanstvenega ustvarjanja, ki je bil obenem
poklican, da vrednoti leposlovna dela. Vsakoletno je bil tako objavljen seznam najboljših del, iz katerega
je črpal tudi obravnavani članek. Med pesniki so bili omenjeni zlasti tisti, ki so prešli k iskanju nove
oblike, ki bi ustrezala povojnim časom. Ta poezija je imela nalogo, da vzpostavi nov odnos do ljudi, kjer
se ni bilo treba skrivati za metafore in v kateri ni bilo prostora za razočaranje in osamljenost. Opustiti je
bilo torej treba nadrealizem in se zavezati bolj jasnemu in svobodnemu izražanju. Med avtorji sta bila za
zgled postavljena pesnika P. Horov in J. Lenko, delno pa je bil omenjen tudi J. Silan, predstavnik mlade
katoliške moderne, ki ga je zaznamovala domoljubna poezija in je bil manj revolucionaren. Tudi pesnik
Š. Žáry, sicer že omenjeni predstavnik nadrealizma, je začel pod vplivom dobe spreminjati svojo poetiko.
666

Glej korespondenco V. Smoleja: Ján Irmler, 22. 10. 1947. RO NUK, Ms 1971.
Národná obroda, 14. 10. 1947.
668
Ibid.
669
Slovenski poročevalec, 30. 1. 1948.
670
V. Smolej: Baťko Jozef Škultéty. Slovenski poročevalec, 8. 2. 1948.
671
Slovenski poročevalec, 4. 3. 1948.
667

132

Med proznimi in dramskimi ustvarjalci so bili izpostavljeni P. Karvaš, J. Bodenko, P. Jilemnický, J. Horák in
F. Švantner, ki so se skoraj vsi posvetili opisovanju medvojnega časa in tematiki vstaje. Pri tem je izstopal
le Švantner s svojo ekspresionistično rapsodijo Nevesta hôľ, ki predstavlja vrhunec slovaškega naturizma.
Viktor Smolej je konec leta 1948 objavil spremno besedilo k prevodom slovaških pesmi, ki jih je za revijo
Novi svet pripravila Avgusta Smolej.672 Prevajalka, ki je nekaj pesmi vodilnih slovaških pesnikov prevedla
že na začetku štiridesetih let v reviji Dejanje, je tokrat pod naslovom Iz slovaške lirike prevedla pesmi
dveh avtorjev, ki ju je že prevajala, tri pesnike pa si je izbrala na novo. Od že predstavljenih avtorjev so
bile objavljene štiri pesmi L. Novomeskega (Vzdih, Kraljevič Danski, Tihotapec, Oporoka) ter pesmi Ob
slovesu in Pesem J. Kostre. Tem prevodom je dodala še pesmi Upor V. Reisla, Kocentrak in Premišljevanje
o koncentracijskem taborišču J. Jesenskega ter Partizansko M. Krna. Viktor Smolej je v spremljajočem
članku K slovaškim pesmim673 na kratko predstavil predvojno, vojno in povojno usodo slovaških
pisateljev. Povojno usodo je podrobneje predstavil tudi v članku ČSR na jasnih poteh,674 ki je prav tako
izšel v reviji Novi svet. V njem je povzel politični manifest nove usmeritve češke in slovaške književnosti
po februarskem prevratu, ki je bil v obliki poziva objavljen v slovaškem tedniku Tvorba, ter dogajanje
v državi po komunističen prevzemu oblasti.
V obdobju vojne in v času kratko po njen je za enega redkih knjižnih prevodov slovaškega leposlovja ob
že omenjenih prevodih Viktorja in Avguste Smolej poskrbel tudi L. Uršič. Po končanem študiju in
izmenjavi v Bratislavi se je zaposlil kot gimnazijski učitelj v Ljubljani. Leta 1944675 je izdal prevod knjige
slovaške pisateljice E. Maróthy-Šoltésove, ki je bila pomemben člen slovaškega ženskega društva Živena.
Uršič je prevedel njeno biografsko delo Moja otroka, pripoved o njenih prezgodaj umrlih hčerki in sinu,
ki obsega številne avtobiografske motive. Delo je izšlo v Ljubljanski knjigarni z letnico izdaje 1945.
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4 ZATIŠJE IN PONOVNO VZPOSTAVLJANJE STIKOV
V petdesetih letih je spor v informbiroju odločilno vplival na slovensko-slovaške stike, saj je politična
izolacija Jugoslavije prinesla tudi nekajletno pretrganje kulturnih stikov. V dani situaciji so se vzpostavili
tesnejši stiki med vojvodinskimi Slovaki in Slovenci, pri čemer pa je prišlo tudi do spremembe zvrstnosti
prevajanih besedil. V obdobju cenzure so se prevajalci zatekli k otroški in mladinski književnosti, ki jim je
edina omogočala nadaljnje ohranjanje stikov ter objavljanje prevodov. Sodelovanje, ki se je ustvarilo
med mladinskimi založbami, se je nadaljevalo tudi v naslednjih desetletjih, obenem pa je prav otroška
literatura zaslužna, da so se na obeh straneh pojavila nova prevajalska imena.
V tem obdobju je nadaljeval svoje poslanstvo komaj ustanovljen lektorat slovaškega jezika v Ljubljani,
obnovljen pa je bil tudi lektorat slovenskega jezika v Bratislavi, ki je že za kratek čas deloval na začetku
štiridesetih let. Oba lektorata sta zlasti v šestdesetih in sedemdesetih letih pomembno vplivala na
slovensko-slovaške odnose, saj je bil doprinos obeh osrednjih lektorjev izjemen. V obdobju politične
otoplitve v šestdesetih letih so se ob množici kulturnih in političnih gostovanj navezovali pristni
prijateljski stiki ne le med posamezniki ampak tudi na institucionalni ravni.

4.1 Zaostrovanje razmer in politična diktatura
Jeseni 1947 so se pri poljsko-češki meji v mestu Szklarska Poręba srečali voditelji komunističnih strank iz
devetih držav. Na konferenci so se dogovorili za ustanovitev informacijskega biroja komunističnih partij
oz. informbiroja, ki je imel nalogo koordinacijskega organa med komunističnimi partijami. Skupen nastop
jugoslovanske in sovjetske delegacije na konferenci, ki sta nastopili proti italijanskim in francoskim
komunistom zaradi njihove premajhne angažiranost ob koncu vojne, je nakazoval, da med Sovjetsko
zvezo in Jugoslavijo v tem času ni bilo večjih nasprotij. Že naslednje leto pa je izbruhnilo nesoglasje, ki je
preraslo v nepremostljiv spor – ta je v naslednjih desetletjih močno zaznamoval tudi slovaško-slovenske
odnose. Odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo so se začeli krhati zaradi političnega razhajanja ob
vprašanju vodilne vloge Sovjetske zveze v celotnem sovjetskem bloku. Stalin je bil prepričan, da je bila
z osvoboditvijo držav vzhodnega bloka maja 1945 Sovjetska zveza upravičeno postavljena za vodjo
celotnega socialističnega tabora. Z njim pa se ni strinjal Tito, ki je vztrajal, da so Jugoslavijo osvobodile
lastne sile, s čimer je zagovarjal dejstvo, da ima država pravico do lastne odločitve o načinu vodenja in
upravljanja države.
Tito se je obenem zavzemal za okrepitev jugoslovanskega regionalnega vpliva ter se je s povezovanjem
z albanskimi in bolgarskimi komunisti želel izviti iz vplivnega območja Moskve. Tega pa Stalin ni mogel
dopustiti. V političnem komplotu se je Moskva odločila, da navidezno podpre Titov načrt po združitvi
z Bolgarijo, vendar ne na način, ki ga je predlagala Jugoslavija, ki si je želela Bolgarijo podrediti, temveč
da se državi povežeta v federacijo, ki bi imela skupen državni aparat. S tem bi Moskva s pomočjo
Bolgarov lahko lažje vplivala na dogajanje v Jugoslaviji. Tito, ki je sprevidel Stalinovo namero, je zavrnil
sovjetski predlog, s čimer se je spor med voditeljema začel nevarno poglabljati. Sovjetska zveza je začela
zaostrovati razmere z odpoklicem svojih vojakov in strokovnjakov iz Jugoslavije ter jugoslovanskemu
vodstvu poslala ostro noto, v kateri jo je obtožila protisovjetskega ravnanja. Obtožbe so dosegle vrhunec
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na zasedanju informbiroja junija 1948 z izdajo resolucije, s katero je bila Komunistična partija Jugoslavije
obtožena protikomunistične dejavnosti.

4.1.1 Slovaška: med Sovjeti in Čehi
Na Češkoslovaškem so komunisti po februarskem prevratu leta 1948 za praškim parlamentom očistili še
Slovaški narodni svet – del izvoljenih poslancev je bil izključen ali zaprt, nekateri so pobegnili, drugi pa se
sploh niso pojavili na sklicani seji. Slovaški narodni svet je v okrnjeni sestavi sprejel program, s katerim je
na Slovaškem uveljavil ljudskodemokratični režim in onemogočil destruktivno delovanje reakcije. Akcijski
odbori so kmalu zatem obračunali z reakcionarji na uradih, v šolah, društvih, sindikatih in drugih javnih
ustanovah. V podjetjih so čistke izvajali delavski sveti in februarja ustanovljene oborožene ljudske milice,
ki so postale udarna pest Komunistične partije Češkoslovaške.
Uzurpiranje pomembnih državnih položajev so komunisti uzakonili in legalizirali 21. julija 1948, državno
sodišče v Bratislavi pa je že pred tem obsodilo prve politike Demokratske stranke na dolge zaporne
kazni. Montirani politični procesi so v naslednjih letih postali priljubljeno orodje režima. Maja 1948 je
bila sprejeta nova češkoslovaška ustava, ki pa je bila do leta 1960 praktično le formalnopravni okvir, ki ga
je diktatura neprestano kršila in ignorirala. Na čelo države se je po odstopu E. Beneša junija 1948
zavihtel K. Gottwald, s čimer se je začelo obdobje združevanja funkcije predsednika države s funkcijo
predsednika Komunistične partije.
Do takrat samostojna slovaška Komunistična partija se je junija 1948 združila z Komunistično partijo
Češkoslovaške, ki je počasi izgubljala svoj proletarski značaj.676 Politično mobilizacijo je partija izvajala
s pomočjo krovne organizacije Ljudske fronte, v kateri so druge stranke takrat že izgubile svoj vpliv in
kateri so bile pridružene številne organizacije in društva. Med njimi so bila sindikalna gibanja, zveza
žensk in mladine, telovadna društva, kulturne in prosvetne ustanove, zveze pisateljev in umetnikov ter
številne druge organizacije, s čimer so komunisti pridobili veliko režimsko bazo.
Ključni dejavnik komunistične diktature je bil državni monopol nad gospodarstvom, kjer so bila po
februarju 1948 podržavljena tudi manjša podjetja in obrtniške delavnice ter odpravljeni vsi svobodni
poklici. V dobrih dveh letih je bil uničen srednji meščanski sloj, ki si je golo eksistenco moral poiskati v
državnih podjetjih.677 Komunisti so izvedli še posebej temeljite čistke v sodstvu, vojski in izobraževanju.
Na visoke šole so bili sprejeti le študenti, ki so prihajali iz politično zanesljivih družin, da bi sistem tako
lahko izšolal zanesljive in zveste kadre.
Na večje probleme je komunistična diktatura naletela pri kmečkem sloju, ki je leta 1948 tvoril skoraj
polovico slovaškega prebivalstva. Politika socializacije vasi in kolektivizacija kmetijstva je prinesla
ustanavljanje kmetijskih zadrug, kar pa je, zlasti na hribovitih in manj rodovitnih predelih, potekalo
676
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izredno počasi. Pritiski na kmečko prebivalstvo so se v naslednjih mesecih večali in kmalu je zaradi
političnih ukrepov kar 70 % kmetov moralo poiskati dodaten vir zaslužka, da so lahko preživeli.
Komunisti so brezkompromisno udarili tudi po cerkvi, leta 1949 so zaplenili cerkveno premoženje,
duhovniki so bili internirani ali pa zaprti, oz. so za svoje delovanje potrebovali državno dovoljenje.
Glavno vodilo vseh družbenih sprememb je bila industrializacija, ki je narekovala razvoj infrastrukture,
gospodarstva, kulture, izobraževalnega sistema in urbanizacije. Z državnim monopolom v gospodarstvu
so bile uvedene petletke in sledil je hiter tempo gospodarskih sprememb. Število zaposlenih v industriji
se je iz leta v leto povečevalo,678 na Slovaškem pa so se v tem obdobju razmahnile orožarska,
metalurška, tekstilna in pohištvena industrija, s čimer so rasla tudi mesta. Izdelki, ki niso imeli velike
dodane vrednosti, so bili namenjeni predvsem za sovjetski trg, od koder je država v zameno dobivali
rudo, plin in nafto.
Ob koncu petdesetih let se je v mestih in na vaseh močno razširila stanovanjska gradnja, vzpostavljena
pa je bila tudi široka zdravstvena in izobraževalna mreža. Že od leta 1948 so se na Slovaškem začele
ustanovljati mnoge nove visoke šole, povečevalo se je število kulturnih, znanstvenih in raziskovalnih
ustanov, razvijati pa se je začela tudi slovaška filmska industrija. Kulturne dejavnosti so zaposlovale velik
del izobraženstva ter so tako vsaj delno ublažile frustracijo iz destruktivnega pofebruarskega obdobja.
Kmalu po prevzemu oblasti so komunisti ponovno obudili predvojna idejo čehoslovakizma ter začeli
zagovarjati postopno zlivanje obeh narodov. Poseben položaj Slovaške je bil v nasprotju s centralističnim
ustrojem komunistične partije in režima, kar so komunisti skušali odpraviti z leta 1960 sprejeto ustavo. Iz
ljudske republike se je država preimenovala v Češkoslovaško socialistično republiko, Komunistična
partija Češkoslovaške je bila postavljena za »vodilno družbeno silo«, marksizem-leninizem pa je postal
zavezujoča ideologija v kulturi, izobraževanju in vzgoji. Ustava je obenem degradirala Slovaški narodni
svet, ukinitev slovaške samouprave pa so spremljale ponovne čistke.
Obsodba stalinizma in kulta osebnosti na XX. kongresu Komunistične partije Sovjetske zveze februarja
1956 je opogumila tudi Čehe in Slovake, da so se predramili iz pofebruarskega šoka. Toda že po revoluciji
na Madžarskem istega leta je režim pokazal, da se ni reformiral in da uporablja iste metode
obračunavanja z nasprotniki kot dotlej. Kriza komunistične diktature na Češkoslovaškem se je začela
kazati v šestdesetih letih ob izčrpanju gospodarskega modela, ki je bil zastavljen preveč megalomansko.
Gospodarska rast se je upočasnila, retorika skorajšnjega prehoda v komunizem pa je bila v velikem
nasprotju z realnostjo.
Moralno podporo je režim izgubil z obračunavanjem v lastnih vrstah in razkrinkavanjem zločinov iz
prejšnjega obdobja, čemur je sledila postopna rehabilitacija, ki pa je zadevale le komuniste. Pretežna
večina političnih zapornikov je tako še vedno ostala v zaporih ali pa na prisilnem delu v rudnikih urana.
Vse to je pripeljalo do notranjega razkola v partiji, kjer sta se oblikovala dva tabora, ki sta vsak na svoj
način predstavljala poglede na reformo gospodarstva – s še večjimi omejitvami in centralizacijo na eni
strani in z omejenim tržnim gospodarstvom na drugi.
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Možnost za objavljanje kritičnih nazorov je ponudil slovaški politični in kulturni tednik Kultúrny život, ki
je s kritiko socrealizma in prinašanjem informacij o modernih evropskih in svetovnih tokovih obrobno
odpiral tudi razprave o gospodarski reformi, v družbi pa so se ponovno pojavile tudi zahteve po
federalizaciji države, ki bi zagotovila enakopravnost Čehov in Slovakov. Omenjene ideje je postopoma
začel sprejemati politični vrh, kjer si je večji vpliv sredi petdesetih let pridobila mlajša generacija. Nova
garnitura je poskušala v družbo vnesti model socializma po meri človeka. V okviru novega političnega
modela so stekle priprave na gospodarsko reformo, ki je ukinila nadzor nad podjetji in kmetijskimi
zadrugami, obenem pa je bil uveden petdnevni delovni teden. Gospodarske reforme je spremljala
ukinitev cenzure, s čimer je v državo začel prihajati tuji tisk, ki je spodbudil konfrontacijo različnih
nazorov, ljudje pa so spet lahko lažje potovali v zahodne države. Sledile so rehabilitacije političnih
zapornikov, popustil pa je tudi pritisk na cerkev. Češkoslovaška Komunistična partija je z omenjenimi
spremembami v javnosti postala zelo priljubljena.
Na čelo partije se je na začetku leta 1968 zavihtel A. Dubček, ki je že prej podpiral državne spremembe
v smeri federalizacije države, s čimer bi se razrešil položaj Slovakov. Na Slovaškem je ideja o federalizaciji
ljudi združila, obenem pa jih je vznemirjal način in obseg predlagane gospodarske reforme in političnega
sistema. Dogajanje na Češkoslovaškem so budno spremljali tudi v Moskvi in drugih komunističnih
vzhodnoevropskih državah, kjer se je pojavil strah, da bi dogajanje na Češkoslovaškem lahko vplivalo
tudi na njihovo notranjo politiko. Spomladi 1968 so zato poskušali izvajanje zastavljenih reform vsaj
upočasniti in obenem prepričati Češkoslovaško, da prevrednoti svoja politična stališča. Po pogajanjih
v Čierni nad Tiso so države sovjetskega bloka 3. avgusta na srečanju v Bratislavi podpisale skupno izjavo,
v kateri so se zavezale, da bodo skupaj branile socialistični družbeni red. Ta izjava je bila ideološka
podlaga za okupacijo Češkoslovaške, ki je sledila avgusta 1968.
V noči z 20. na 21. avgust 1968 se je začel vojaški poseg, v katerem so z izjemo Romunije sodelovale vse
vojske Varšavskega pakta. Nad Češkoslovaško je bilo poslanih približno 50.000 vojakov, ki so zasedli
strateške položaje v državi. Češkoslovaška vojska se pri tem ni branila, češkoslovaško vodstvo pa je
okupacijo ostro obsodilo. Sovjeti so v Moskvo odpeljale vodilne češkoslovaške politične predstavnike,
kjer je bil pod pritiski 27. avgusta 1968 podpisan moskovski protokol, ki je pomenil začetek obdobja t. i.
normalizacije. V naslednjih dneh je bila češkoslovaška armada priključena Varšavskemu paktu, prišlo pa
je tudi do obsežnih kadrovskih zamenjav v češkoslovaškem političnem vrhu, kjer je Dubčka na čelu
partije zamenjal G. Husák. Pod njegovim vodstvom je bil 27. oktobra 1968 sprejet zakon o federaciji
Češkoslovaške, s katerim sta bili oblikovani Slovaška in Češka socialistična republika s samostojnima
narodnima svetoma in vladama, ohranila pa sta skupnega predsednika, zvezno vlado in dvodomno
skupščino.

4.1.2 Preobrazba: od molka do ponovnega razcveta
Leto 1948 je s političnim sporom v informbiroju močno zaznamovalo slovaško-slovenske odnose, ne le
politične, temveč tudi kulturne. Če so politična razhajanja ostro zarezala v stike med Jugoslavijo in
Češkoslovaško ter povzročila, da so politični stiki v nekaj mesecih praktično povsem zamrli, pa se je
kulturno sodelovanje nadaljevalo tudi še krajši čas po letu 1948. Po nekajletnem zatišju, ko so bili stiki
povsem pretrgani, so se v drugi polovici petdesetih let le počasi spet začele vzpostavljati prevajalske in
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kulturne pobude. Te pobude so dobro desetletje kasneje prerasle v eno od najbujnejših obdobji
slovensko-slovaških odnosov.
Najbolj zgovorno o postopnem pojenjanju kulturnih stikov med Slovaki in Slovenci v obdobju po letu
1948 priča pregled člankov v slovaški reviji Kultúrny život. V njej je namreč konec leta 1948 in v letu 1949
še vedno mogoče zaslediti nekatere članke, posvečene slovenskemu političnemu in kulturnemu
prostoru, vendar pa je teh člankov opazno manj. Od političnih člankov sta bila objavljena članka
o položaju slovenskih zamejcev na današnjem avstrijskem Koroškem in v Trstu, v članku z naslovom Stav
slovinskej školy,679 ki se je nahajal v rubriki V slovanskem svetu, pa je bila objavljena vest, da so oblasti
brez navedbe uradnega razloga zaprle slovensko šolo, ki pa je bila po protestu slovenske manjšine po
nekaj dnevih spet odprta. Agitacija proti Slovencem je bila po mnenju pisca članka okrepljena predvsem
na področju šolstva, saj so Italijani spodbujali slovenske otroke k vpisu v italijansko šolo, ki jim je po
njihovem prepričanju nudila večjo perspektivo. V drugem članku,680 v katerem se je avtor na kratko
dotaknil kulturnega stanja na Koroškem, ki ga je opisal z besedami: »Udržanie tlače a kultúrnych inštitúcií
ich stojí veľké obete,« pa se omenja ustanovitev novega slovenskega politično-literarnega mesečnika
Sloboda, ki je izhajal v Celovcu.
Med članki, ki so bili v reviji Kultúrny život tudi že v tem obdobju večkrat opazno bolj politično usmerjeni
kot kulturno, sta bila v letu 1949 objavljena tudi dva prispevka, posvečena stoti obletnici smrti
F. Prešerna. S članki in radijskim predavanjem iz prejšnjih let je Frýdecký uspel pripraviti pestro in
zaokroženo celoto pri umeščanju najprepoznavnejšega slovenskega pesnika v slovaško okolje. Ob okrogli
obletnici pesnikove smrti je Frýdecký Prešerna označil za pravega umetnika, »ktorý nemal žiadneho
vzťahu k praktickému životu.«681 Prešeren je bil predstavljen večplastno, med drugim je bil opisan tudi
njegov spor s Kopitarjem in janzenisti, avtor pa je prav tako omenil pesnikov ljubezenski navdih in
pripadnost slovanski ideji ter izpostavil njegovo pesniško delo – predvsem sonetni venec in pesnitev Krst
pri Savici. Prevod Uvoda v Krst pri Savici je bil čez nekaj tednov objavljen še na straneh revije Kultúrny
život. Frýdecký je omenjeni prevod pripravil skupaj s slovaškim pesnikom in plodnim prevajalcem
V. Turčánim, v prevodu pa je bila upoštevana verzološka kitična sestava s trovrstičnicami in prestopnimi
rimami. Pri prevajanju Prešerna sta Frýdecký in Tručány sodelovala še pri prevodu pesmi Slovo od
mladosti,682 ki je bila objavljena v reviji Slovenské pohľady. Prav tako je v isti slovaški literarni reviji že
februarja izšel obsežnejši članek o Prešernu,683 kjer je Frýdecký približal pesnikovo težko življenjsko
usodo in delo na podoben način kot že v omenjeni reviji Kultúrny život. Obenem je mogoče iz članka
izvedeti več o almanahu Kranjska Čbelica, ki je pomenil temelj za predstavitev nove slovenske poezije
s Prešernom na čelu ter je ponudil prostor slovenski narodni pesmi. Frýdecký je zapisal, da je pri obrambi
pred janzenisti, ki so nasprotovali Prešernovi ljubezenski poeziji, v bran slovenskemu pesniku stopil Čeh
F. Čelakovský, hkrati pa je poudaril, da je bil Prešeren zaveden Slovan, ki je svoje panslovanstvo izrazil
tudi v Zdravljici.
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Ob omenjenih Prešernovih prevodih je tega leta v mesečniku Matičné čítanie,684 ki ga je izdajala Slovaška
matica, izšel še prevod dveh odlomkov iz Prešernovih pesmi, ki ju je pripravil R. Brtáň.685 Prevedel je
19 verzov iz Uvoda v Krst pri Savici, objavljene pa so tudi tri kitice Zdravljice, med njimi sedma kitica,
današnja slovenska državna himna, ki se v prevodu glasi:
Nech žijú všetky rody,
čo túžia dočkať spásy dep,
by, kade slnce chodí,
už zmizol svárov hnusný tiep,
by krajan, brat,
nám nebol kat,
nie vrah, lež sused, kamarát.
Prevod je pospremljen s krajšim zapisom o Prešernu, v katerem je ob glavnih črtah pesnikovega življenja
predstavljena njegova središčna vloga med Slovenci in prizadeven boj za slovenski jezik. Pomenljivo pa je
izpostavljen tudi citat samega Prešerna, ki je dejal, da je vse njegovo življenje »tako preprosto, tako
vsakdanje, da bi kar nič posebnega ne mogel povedati iz njega«.686
Ob prevajanju Prešerna se je v slovaškem kulturnem prostoru še naprej aktivno prevajalo tudi
Cankarjeva dela. Po leta 1932 uprizorjeni Cankarjevi farsi, ki je bila prva uprizorjena slovenska dramska
igra na slovaškem profesionalnem odru, in številnih objavljenih črticah, je leta 1949 knjižno izšel prevod
Cankarjeve drame Kralj na Betajnovi. Prevod, ki ga je pripravil J. Irmler in izdala založba Pravda,687 je
J. Jankovič označil za prvi knjižni prevod slovenske dramatike v slovaščini.688 Prav tako je istega leta
Irmler uspel izdati Tavčarjevo Visoško kroniko. Zgodovinski roman, ki je po prvi svetovni vojni izhajal
v Ljubljanskem zvonu, je na Slovaškem izdala Slovaška matica pod naslovom Čarodejnica, uvrščen pa je
bil v zbirko Slovanska knjižnica.
Edini slovaški prevajalec, ki je v tem obdobju posegel po sodobni slovenski književnosti, ki je
predstavljala drugačno podobo slovenske knjiženosti od že predstavljenih del uveljavljenih avtorjev, je
bil M. Václav. Leta 1949 je Slovaška matica izdala njegov prevod romana Jamnica, ki ga je sicer že pred
začetkom druge svetovne vojne napisal Slovakom že poznan slovenski pisatelj L. Kuhar (Prežihov
Voranc). Jamnica je v takratni Jugoslaviji izšla šele leta 1946 in je bila med bralci zelo dobro sprejeta,
o čemer pričajo obsežne in številne izdaje iz tistega časa. Zajetnejši roman, ki ga prištevamo med dela
socialnega realizma, delno pa meji na poetiko socrealizma, je bil za slovaške bralce, še bolj pa za
politično nomenklaturo ob zavračanju jugoslovanskega titoističnega tabora, v tem času kot kaže sprva še
sprejemljiv – o tem lahko sklepamo iz članka, ki je bil objavljen v časopisu Národná obroda.689 Iz njega je
mogoče izvedeti, da je bil prevod pri Slovaški matici pripravljen že septembra 1947, pa se je vsled
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političnih dogodkov zamaknil, kljub vsemu pa je bil natisnjen. Toda knjiga v tistem času vendarle ni prišla
med češke in slovaške bralce,690 se je pa ohranila in je dostopna še danes.
Obdobje, ki je sledilo in ga je močno zaznamoval politični razkol med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, je
prineslo nekajletno prekinitev slovensko-slovaških odnosov. Andrej Rozman je zapisal, da so v obdobju
od leta 1951 do 1957 naši vzajemni literarni stiki dosegli najnižjo raven.691 Ob tem velja dodati, da so
stiki med Slovenci in Slovaki v letih od 1950 in 1955 resnično dosegli točko, ko so se skorajda povsem
ohladili. V veliki meri je bila tega kriva tudi Stalinova politična doktrina, ki je obenem močno
zaznamovala kulturno politiko na Slovaškem. Socrealizem, in še posebej obdobje shematizma
v literaturi, ki se je na Slovaškem uveljavil po zmagovitem februarju, je pomenil močan udarec ne le za
slovaško-slovenske kulturne odnose, temveč za celotno slovaško kulturo ustvarjanje. Uveljavljeni avtorji,
ki so pred vojno že začeli podrobneje spremljati tudi zahodnoevropske in druge tuje vplive, so morali
preiti v službo izgradnje komunizma. Na omenjeni način so številni priznani avtorji javno izrekali zavezo
narodu, da bodo pisali v skladu s socrealistično doktrino in se približali delavskim množicam. Med
različnimi zapisi je mogoče najti objavljene zaobljube F. Hečka, R. Morica, K. Bendove in D. Tatarke.
Slednji je zapisal: »Do konca tohto roku napíšem knihu o výrobnom družstve, o revolučných zmenách na
dedinách.692 Urobím, čo najviac budem môcť, ako pracujú súdruhovia v závodoch a po dedinách.
Vo svojej práci chcel by som byť úderníkom ako oni.«693 Z istim namenom kulturne indoktrinacije so od
leta 1950 vsakoletno potekala znanstveno-politična šolanja za pisatelje in druge kulturnike, ki so jih
organizirali v Budmericah. Med udeleženci takšnega šolanja so prvo leto bili priznani slovaški pisatelji
L. Mňačko, M. Figuli, F. Hečko, V. Mihálik, V. Mináč, P. Karvaš, J. Kostra, K. Bendová idr.
V teh letih komunistična partija kulturnega udejstvovanja ni prepustila naključju, saj je v kulturi videla
močan propagandni aparat, ki ji je pomagal graditi iluzijo o izgradnji komunizma. Hermetično zaprt
sistem se je začel delno odpirati po Stalinovi smrti leta 1953, ko so leto kasneje tudi na Slovaškem
zazvenele besede naperjene proti shematizmu in sivini v književnosti. Na kongresu slovaških pisateljev je
J. Drda jasno poudaril nesmiselnost ideje shematizma, boj proti shematizmu in zavezo po iskanju resnice
pa so izpostavljali tudi drugi prispevki, ki so odzveneli na kongresu in so bili objavljeni v reviji Kultúrny
život. Prelom je prišel z II. kongresom sovjetskih pisateljev konec leta 1954, kjer se je književnost
celotnega sovjetskega bloka znotraj socrealističnega okvirja izrekla proti zapovedani poetiki shematizma.
Časniki so to potezo poetično pozdravljali z besedami, da je v hudem zimskem mrazu prišlo do jasne
otoplitve. Delna sprostitev političnega pritiska na kulturo v sovjetskem bloku je prinesla tudi ponovno
navezavo prekinjenih stikov z Jugoslavijo – če so torej bili članki v slovaških medijih o jugoslovanski
kulturi in na sploh o Jugoslaviji v prvi polovici petdesetih let izjemno redki oz. jasno odklonilni,694 so se
z letom 1955 spet izraziteje začele pojavljati vesti, povezane z Jugoslavijo in Slovenijo.
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Po poročanju slovaške revije Kultúrny život695 sta septembra leta 1955 Češkoslovaško obiskala slovenski
pisatelj M. Klopčič in rektor ter ravnatelj zagrebškega gledališča B. Gavella. Na svojem obisku sta se
ustavila v Bratislavi, kjer sta se srečala s slovaškimi kulturniki, ki sta jih gosta pozdravila z besedami, da
so »dávnymi priateľmi našej *jugoslovanske; op. a.+ vlasti, dobre poznajú jej kultúru a umenie.«696 Na
srečanju so se pogovarjali o položaju sodobne jugoslovanske književnosti, pri čemer je Klopčič poudaril
glavno razliko med obema književnostma – v Jugoslaviji ni bila privilegirana ena sama literarna smer, niti
en sam stil pisanja, kot je to do tedaj veljalo za Slovake in Čehe. Slednje se je najbolj poznalo pri poeziji,
saj so v Beogradu izhajale pesniške zbirke tako nadrealistov kot pripadnikov drugih pesniških tokov.
Avtor članka je pozitivno ovrednotil srečanje z jugoslovanskima gostoma in poudaril, da so informacije
o jugoslovanski književnosti na Slovaškem nezadostne: »Beseda s juhoslovanskými spisovateľmi pomohla
nám doplniť si nedostačujúce informácie o stave literatúry v ich vlasti a bola tým aj poučná aj keď
nejedna otázka ešte zostala nezodpovedaná a nedopovedaná.«697
Po omenjenem obisku je sledilo več novic o jugoslovanski književnosti in kulturi. V članku o sodobni
jugoslovanski književnosti,698 ki je bil preveden iz ruske revije Literaturnaja gazeta, je bil omenjen
predsednik jugoslovanske zveze pisateljev, slovenski kritik in literarni zgodovinar J. Vidmar, ob znanih
srbskih in hrvaških pisateljih (Krleža, Andrid, Čosid, Davičo) pa je bil od slovenskih pisateljev izpostavljen
zlasti Prežihov Voranc, ki je bil z romanoma Požganica in Jamnica ter zbirko novel Samorastniki označen
za največjega sodobnega slovenskega pisatelja. Od drugih slovenskih imen so bili navedeni še Finžgar,
M. Kranjec, C. Kosmač, brata Kozak ter I. Potrč, umanjkala pa ni niti omemba Prešerna in dveh novih
študij o njem, ki sta knjižno izšli v Sloveniji.
Podobno je bil iz poljskega družbeno-kulturnega tednika Nowa kultura, ki ga je izdajala Zveza poljskih
pisateljev, objavljen prevod članka699 o jugoslovanskem literarnem sporu med predstavniki realizma in
modernizma, pri čemer se je avtor razumljivo postavil na stran realistične struje in podajal predvsem
razloge različnih jugoslovanskih kritikov proti modernizmu. Med njimi tudi Ziherlovo prepričanje, da je
modernizem predstavljal dekadenco in beg pred resničnim življenjem, kar pa lahko negativno vpliva na
družbo. Predstavljene so bile torej ideje, s katerimi so se lahko strinjali tudi sovjetski, obenem pa tako
poljski kot slovaški kulturniki.
O ponovnem porastu zanimanja za dogajanje v Jugoslaviji med Slovaki priča tudi članek o gledališkem
dogajanju,700 v katerem je bilo navedeno, da se je slovaška javnost v tem obdobju vse bolj zanimala ne le
za politične in gospodarske razmere v Jugoslaviji, temveč tudi za kulturo – za nova književna dela,
novonastale filme in gledališko dejavnost: »Aj naša divadlá v tejto sezóne iste vďačne siahnu po hrách
juhoslovanských autorov, ktoré sa predtým dosť často dostávali na scény a ktoré aj náš rozhlas vysielal

podobo Jugoslavije in njenega predsednika, pojavile pa so se celo označbe Jugoslavije s fašističnim režimom, ki je
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skoro pravidelne. Je to len dôkazom toho, že normalizácia vzťahov medzi Československom a Juhosláviou
je udalosťou mimoriadneho významu, ktorú všetok náš ľud srdečne víta a pozdravuje.«701 Iz članka je bilo
mogoče izvedeti, da so v Beogradu med drugimi domačimi in tujimi igrami na odrske deske postavili tudi
Cankarjevega Kralja na Betajnovi, ki ja bil v tem času med Slovaki že poznan.
V naslednjem letu je bilo izpostavljeno, da Jugoslavija želi navezati tesnejše stike s tujino (vključujoč
Češkoslovaško) in poglobiti sodelovanje, ne le na političnem oz. gospodarskem področju, temveč tudi na
kulturnem področju. Ta ideja se je potrjevala z blagim povečanjem obsega kulturnih obiskov, pri čemer
naj izpostavim gostovanje Slovenskega gledališča iz Trsta,702 ki je v Bratislavi odigralo na Slovaškem že
poznano igro M. Begovida Brez tretjega,703 na gostovanje pa je prišel tudi zagrebški balet, ki je imel
v Bratislavi dve predstavi.704 Realnejšo sliko odnosov med Češkoslovaško (oz. Slovaško) ter Jugoslavijo pa
je predstavil slovaški pesnik P. Horov v interjuju za Kultúrny život,705 ki ga je podal po vrniti iz
tritedenskega gostovanja v Jugoslaviji, kamor sta odšla skupaj s češkim pesnikom V. Závado. V svojih
odgovorih je izpostavil, da Slovaki v letih političnega preloma z Jugoslavijo niso imeli možnosti, da bi se
seznanili s sodobno jugoslovansko književnostjo, ki se je v teh letih močno spremenila. V njeni sodobni
književnosti so se namreč izoblikovale tri smeri – na skrajnih polih so bili modernisti in realisti, med njimi
pa se je oblikovala nekakšna sredina, ki si je prizadevala za preplet obeh polov. Slaba informiranost pa je
bila očitana tudi drugi, jugoslovanski strani: »Nedostatok informácii najmä o slovenskej literatúre
posledných rokov pociťujú aj juhoslovanskí spisovatelia i nakladateľskí pracovníci, s ktorými sme mali
možnosť hovoriť.«706 Pri tem je Horov navedel, da narodne pisateljske zveze niso naprimer prejemale niti
revije Kultúrny život niti revije Slovenské pohľady. Težave z izmenjavo knjig je imel prav tako V. Smolej:
»Alebo napríklad lektor slovenčiny na lubľanskej univerzite, známy prekladateľ našej literatúry do
slovinčiny, profesor Viktor Smolej, doteraz iba náhodou sa dostal k dielam slovenskej literatúry, hoci
kedysi Matica slovenská mu ich posielala pravidelne.«707 Horov je menil, da je bilo prav zaradi skromne
informiranosti prevodov iz češkoslovaškega prostora v Jugoslaviji manj, kljub ponovno oživljenemu
velikemu zanimanju za češkoslovaško književnost. Pri tem je pozval prevajalce, da bodo s skupnimi
močmi morali natančno preučiti in izbrati, kar je bilo dobrega v jugoslovanski književnosti zadnjih let in
kar bi pomagalo tudi domači književni situaciji, da bi se razvijala naprej. Glavni problem pa je še vedno
predstavljalo vprašanje, kako organizirati in poglobiti medsebojno sodelovanje. Na prvem mestu je
Horov izpostavil takojšnjo izmenjava kulturnih revij in novih knjig, hkrati pa se je zavzel za vzpostavitev
neposrednega kontakta z Zvezo jugoslovanskih pisateljev, kar bi omogočilo vzajemno izmenjavo
kulturnih delavcev. Horov je še dodal, da bi prav tako morali kar najhitreje ponovno obuditi in
nadaljevati z dobro tradicijo prevajanja književnih del.
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Otoplitev medsebojnih odnosov med Slovaško in Jugoslavijo je bilo mogoče spremljati tudi v reviji
Slovenské pohľady, kjer pa so se spremembe odzrcalile z dvoletno zamudo. Omenjeno dejstvo nakazuje
na vnaprejšnje snovanje programa slovaške literarne revije kot tudi konservativnost pri prilagajanju na
nove politične razmere. Prve članke, povezane z jugoslovanskim kulturnim prostorom, je mogoče
zaslediti na začetku leta 1957, ko je bil objavljen prevod članka o sodobni jugoslovanski književnosti708 iz
jugoslovanske revije Nova kultura. V njem je srbo-hrvaški pisatelj N. Simid poskušal zajeti jugoslovansko
književnost v njeni bogati raznolikosti, pri čemer so bili med množico avtorjev in nekaterih kritikov
omenjeni tudi Slovenci. Podobno je sodobno jugoslovansko poezijo skušal predstaviti Z. Tomičid, ki se je
v članku709 osredotočil predvsem na srbske in hrvaške ustvarjalce, med njimi pa je navedel mnoga
imena, ki danes niso med najpomembnejšimi. K člankom s podobno vsebino, ki poskušajo na splošno
predstaviti jugoslovanski kulturni prostor, lahko prištejemo še članek Ž. Milisavca,710 tajnika Srbske
matice v Novem Sadu, ki je predstavil periodični tisk in povezanost med različnimi narodnimi kulturnimi
središči. Ob prvenstveni vlogi Beograda je bila omenjena tudi Ljubljana, ki pa je kulturno zavzemala
posebno mesto, predvsem zaradi jezikovne razlike, ki je bila v primerjavi z Beogradom in Zagrebom zelo
izrazita. Na podlagi članka si je mogoče ustvariti mnenje, da literarni stiki med slovensko književnostjo na
eni strani ter srbsko in hrvaško na drugi skorajda niso obstajali.
V reviji Slovenské pohľady so bili leta 1957 objavljeni prvi slovaški prevodi prevajalca Viťazoslava
Hečka711 iz slovenščine. Objavil je prevode F. Prešerna, in sicer pesmi Mornar, Nezakonska mati, vseh
sedem Prešernovih gazel, sonet O Vrba!, Zapuščena ter pesem Mladi pesnici, ki je bila izvirno spesnjena
v nemščini.712 Prav tako je istega leta Hečko izdal še dva prevoda iz slovenke književnosti, in sicer dve
otroški igri P. Golie Princeska in pastirček ter Srce igračk. Obe sta izšli pri Slovaškem gledališkem in
književnem zastopništvu, ki se je izoblikovalo leta 1954 izpod skupne češkoslovaške organizacije in se
kasneje preimenovalo v založbo DILIZA.713 Ista založba je že leta 1956 izdala prvi slovenski prevod igre za
otroke – šlo je za prevod Cankarjeve igre v štirih slikah, ki je bila prirejena za prstne lutke in je v prevodu
M. Jursove nosila naslov Cap dobrotinec. Uspeh omenjenih iger P. Golie je spodbudil založbo in Hečka,
da sta bili leta 1960 prevedeni še njegovi igri Uboga Ančka in Jurček.714
Ob omenjenem prevajalcu V. Hečku naj dodam, da je z njim konec petdesetih let in na začetku
šestdesetih povezana menjava prevajalske generacije, ki je prevajala iz slovenščine, saj so redki slovaški
prevajalci, ki so po drugi svetovni vojni še ostali na Slovaškem, v času političnega preloma postopoma
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opustili prevajanje. Ob že omenjenem J. Ambrušu, ki je že pred prevratom objavil zadnje slovenske
prevode, pa je svojo prevajalsko pot iz slovenščine zaključil tudi J. Irmler. Med njegovimi zadnjimi
objavljenimi prevodi je bil pod psevdonimom J. Straka leta 1958 objavljen prevod Kreftove zgodovinske
drame Velika puntarija, ki obravnava slovensko-hrvaški kmečki upor iz 16. stoletja. Prevod je izdala
založba DILIZA, ni pa znano, ali je bila igra na slovaških odrih tudi kdaj uprizorjena.
Od mlajše generacije je ob Hečku nekatere prevode iz slovenščine konec petdesetih let prispeval še
vojvodinski Slovak Ján Sirácky,715 ki pa se je po vojni preselil na Češkoslovaško, začel študirati v Bratislavi
in postal urednik večih revij – med njimi tudi Kultúrnega života in časopisa Pravda. Leta 1957 je izšel
njegov prevod romana Pomladni dan, ki ga je C. Kosmač napisal po drugi svetovni vojni. Prevod je
v razmeroma povprečni nakladi, 3.200 izvodov, izdala založba Slovenský spisovateľ v zbirki Tvorba
národov, za spremno besedo pa je poskrbel V. Smolej, kjer je nanizal podatke o avtorju in delu.
O samem prevodu je A. Kmeť v pismu V. Smoleju zapisal, da se mu zdi dober, delo pa je postavil ob bok
slovaškemu pisatelju Švantnerju.716 Sirácky je leta 1958 izdal še prevod Bevkove povesti, ki je pod
naslovom Tajomstvo bila objavljena v reviji Život.
Ob omembi nove generacije slovaških prevajalcev velja posebej izpostaviti prav Viťazoslava Hečka, ki je
od leta 1957 vestno prevajal slovensko književnost. Rodil se je leta 1919 in po končani vojni študiral
filozofijo in francoščino ter se zaposlil najprej na radiu, potem pa je postal urednik in sočasno od leta
1966 še zunanji lektor za slovenščino na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega. V svoji bogati
prevajalski karieri je prevedel mnoga, zlasti dramska in prozna dela iz romanskega govornega področja,
obširneje pa se je posvetil prevajanju jugoslovanske književnosti. Ob prevodih pesmi srbske pesnice
D. Maksimovid in hrvaške pesnice V. Parun je prevedel predvsem številne sodobne slovenske avtorje,
s katerimi je obogatil slovaško prevodno produkcijo ter bil v šestdesetih letih dvajsetega stoletja gonilna
sila slovensko-slovaškega kulturnega povezovanja.
Že na začetku svoje prevajalske poti se je Hečko povezal z V. Smolejem, nesporno slovakistično
avtoriteto med Slovenci, s katerim sta navezala trden prijateljski odnos. O tem priča obsežna
korespondenca, ki jo hrani rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in sega v leto
1958. Tega leta je Hečko načrtoval obisk Ljubljane v času poletnega seminarja, za katerega štipendijo je
sicer prepustil mlademu slovaškemu pesniku, sam pa je želel preživeti nekaj časa v knjižnici in se
seznaniti z znanimi slovenskimi pisatelji.717 Tako se je začelo plodno prijateljevanje med Hečkom in
Smolejem, ki je obrodilo obilne sadove. Že teda leta je Hečko izdal prevod Torkarjeve Pisane žoge,
intimistične drame s partizansko tematiko, ki je bila šele leta 1955 uprizorjena na slovenskih odrih. Na
Slovaškem jo je izdala založba DILIZA, ponovno pa je z letnico 1963 izšla leta 1962.718
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V. Hečko je ob omenjenih prevodih nadaljeval s prevajanjem Prešernove poezije in je leta 1961 izdal
zbirko prevodov Struny lásky, ki je bila nagrajena s posebno nagrado Slovaškega literarnega sklada.
Zbirka je izšla pri založbi Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry kot 8. zvezek zbirke Poezija in je na
172 straneh prinašala približno 50 prevodov Prešernovih pesmi, med katerimi je bil tudi Sonetni venec.
Prevodom je prevajalec dodal spremno besedo in opombe, ilustracije pa je prispevala slovaška slikarka
V. Bombová. Napovednik za izid knjige je mogoče najti v reviji Kultúrny život, kjer so pesniško zbirko
predstavili kot izbor pesmi najpomembnejšega slovenskega pesnika, »ktorý svojráznym spôsobom
pretavuje ľudové motívy na vynikajúce klenoty básnického umenia.«719 Kot je Hečko zapisal v pismu
V. Smoleju,720 je bila izdaja v nakladi 1200 izvodov do konca leta že razprodana in niti pri založbi ni mogel
dobiti nobenega dodatnega izvoda, da bi ga poslal v Slovenijo.721 Omenil pa je tudi, da je na Slovaškem
izšla pozitivna kritika prevedene pesniške zbirke, ki jo je objavil Z. Klátik. O izidu pesniške zbirke je prav
tako poročal slovenski časopis Delo,722 v katerega je svojo kritiko prispeval prav Smolej.
Pri pregledu periodičnega tiska smo soočeni z dejstvom, da je v obdobju od leta 1957 do 1961 prišlo do
ponovnega zmanjšanega zanimanja za jugoslovanski prostor in njegovo kulturo, saj se v glavnih revijah
pojavljajo zgolj obrobni zapisi o Jugoslaviji, ki pa s Slovenijo niso imeli nikakršne povezave. Za ponovno
oživitev stikov med Slovenijo in Slovaško tako lahko štejemo šele leto 1961, ko je ob že omenjenem izidu
Hečkovega prevoda Prešernovih poezij v reviji Kultúrny život omenjen IV. bienale mednarodne grafične
razstave v Ljubljani.723 O razstavi je pisala Ľ. Peterajová, ki je bienale visoko ocenila: »Grafické bienále
v Ľubľane je ozaj svetového formátu a má vysokú úrovep.« Sama je sicer obiskala dogodek izpred dveh
let, tokrat pa je prejela katalog, iz katerega je izpostavila, da so v češkoslovaški delegaciji razstavljalcev
bili le Čehi, pa še pri teh se izbor ni najbolje posrečil.724 Peterajová je ob omembi svojega obiska
v Ljubljani navedla, da se je na dogodku spoznala z direktorjem mariborske galerije, ki se je navdušil nad
idejo, da bi se organizirala razstava slovaške grafike v Mariboru.725
V prvih letih šestdesetih let so bile druge omembe, povezane s Slovenijo in Slovenci, na Slovaškem še
vedno dokaj redke in skope. Zaslediti je bilo mogoče poročila o nekaterih slovenskih prevodih iz
slovaščine, ki so omenjeni v naslednjem poglavju, o podelitvi Prešernovih nagrad in uprizoritvi opere
Jánošik slovaškega skladatelja J. Cikkerja, ki je bila konec oktobra 1962 v Ljubljani in je požela pozitivne
kritike.726 Objavljeno je bilo tudi poročilo o obisku V. Kralja, profesorja z ljubljanske univerze, ki je skupaj
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s sarajevskim kritikom obiskal Češkoslovaško in se ustavil v Bratislavi.727 Kralj, ki je sicer že pred vojno
nekaj časa preživel v Pragi in je govoril češko in slovaško, je poudaril zanimanje za ponovno oživitev
kulturnih stikov: »Radi by sme obnovili kultúrne a literárne styky, ktoré boli v minulosti medzi našími
národmi bohato rozvinuté.« Predvsem je imel v mislih boljšo povezavo med založbami in revijami ter
pripravo slovarja, o katerem se je govorilo že daljše obdobje.
Leta 1962 se je nadaljevalo Hečkovo plodno prevajanje slovenske književnosti. Za uprizoritev je prevedel
Kreftovo Balado o poročniku in Marjutki, ki jo je avtor priredil po povesti B. Andrejeviča Lavrenjova in je
bila na slovenskih odrih prvič uprizorjena v Ljubljani leta 1960. Na Slovaškem je prevod razmnožila
DILIZA, igra pa je bila takrat uprizorjena dvakrat – v Gledališču Jozefa Gregora Tajovskega v slovaškem
mestu Zvolen so jo odigrali na začetku novembra 1962, v Gledališču poezije v Bratislavi pa decembra
istega leta.728 Na splošno se je v šestdesetih letih preteklega stoletja prevajalo več dramatike729 kot
v prejšnjih obdobjih, popularna in privlačna za založbe pa je bila tudi mladinska oz. otroška literatura.
Leta 1963 so v prevodu M. Václava prvič v slovaščini ižšli Cankarjevi Hlapci, prav tako le v ciklostilni izdaji,
o dejanski uprizoritvi dela pa ni bilo mogoče najti nobenih podatkov. Paholci, kot je delo poimenoval
Václav, so bili prevajalčev predzadnji knjižni prevod iz slovenščine. Na podoben način so ciklostilno pri
založbi DILIZA izšli tudi novi Hečkovi dramski prevodi: leta 1964 Smoletova Antigona in Ingoličevo Tajno
društvo PGC, leto kasneje pa še Kreftovi Celjski grofje in v drugi polovici leta Petanova veseloigra Starši
naprodaj.730 Prevod B. Krefta, v katerem je imela slovaška kultura velikega prijatelja, kot ga je v članku
ob pisateljevi šestdesetletnici označil Hečko,731 je izšel še leta 1966, in sicer njegove Kreature.732 Kot je že
bilo poudarjeno, so bile vse omenjene izdaje zgolj razmnožene in zato niso dosegle širšega bralskega
občinstva in vzbudile večjega zanimanja kritikov.
O slovenskih prevodih v slovaščino je kritičen članek v reviji Kultúrny život leta 1964 objavil Branislav
Choma,733 ki je sicer veliko prevajal iz hrvaščine in srbščine ter je bil eden glavnih slovaških prevajalcev
druge polovice dvajsetega stoletja, ki so se posvečali prevajanju iz jugoslovanskih književnosti. V članku
je zapisal, da pri prevajanju v slovaščino, zlasti po drugi svetovni vojni, ni bilo kritičnega pristopa, saj je
umanjkalo prevajanje slovenske proze in poezije. Od jugoslovanskih književnosti je bila slovenska
književnost v tem obdobju najbolj zapostavljena in najmanj poznana, čeprav imajo po besedah avtorja
tudi Slovenci odlične pisatelje, prepoznavne v celi Evropi – omenil je Cankarja, Župančiča, Bevka,
Prežihovega Voranca, Kranjca, Ingoliča in brata Kozak. Choma se je ozrl tudi na preteklo prevajanje, kjer
je izpostavil zlasti Geraldinija in klerikalno strujo: »Pred pár rokmi medzi vojnami a za druhej svetovej
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vojny si slovinskú literatúru u nás skoro vyárendovali klerikálne kruhy; a predsa je tu ťolko umeleckých
hodnôt, že treba u nich priam po novom dolovať. Od Geraldiniha antológie Pod krížom z čias vojny
nemáme ani len pokus o komplexnejší pohľad na túto literatúru.«734 Na slovenski strani je omenil plodno
prevajalsko delo V. Smoleja, ki ga je označil za prijatelja in marljivega prevajalca, saj je do takrat prevedel
okrog 20 slovaških literarnih del. Obenem je avtor za Slovence navedel, da imajo radi sistematičnost in
preglednost, kar pa nikakor ni veljalo za slovaške prevode iz jugoslovanskih literatur: »Neraz sa prekladá
na základe náhodných výberov a priateľských ponúk a tvorbu Krležu, romány Daviča a Desnicu a celé
prozaické dielo slovinských spisovateľov si nevšíma nik.«735
O jugoslovanski poeziji in delno tudi slovenski je bil v reviji Slovenské pohľady objavljen preveden
članek,736 v katerem se je Z. Mišid strinjal z Ž. Milisavcem, da je slovensko kulturno okolje odmaknjeno
od preostalega dogajanja v državi: »[...] slovinská poézia, písaná iným jazykom, sa vyvíjala skoro v úplnej
nezávislosti od básnických prúdov Záhrebu a Belehradu.«737 Razvijala se je predvsem v povezavi s svojo
tradicijo, ki jo je predstavljal Prešeren in modernisti. Med najboljšimi modernimi pesniki je bil omenjen
Kosovel, pomembno mesto pa je v tem času zasedal še A. Gradnik. Po vojni se je slovenska poezija
razvijala v dveh smereh – k ekspresionizmu (A. Vodnik) in pesniškemu realizmu s socialnimi temami
(M. Klopčič), obenem pa se je pojavila izrazita najmlajša generacija: K. Kovič, D. Zajc in C. Zlobec.
Prevlado slovenske poezije na slovenskem književnem področju je izpostavil tudi A. Vrbacký,738 ki je
predstavil literarno produkcijo v Sloveniji za leto 1963, povzeto po članku F. Filipčiča. V njem je navedel,
da je bila v tem letu bolj kvalitetna bera poezije in esejistike, proza pa je stagnirala.
Pri prevodni dejavnosti na Slovaškem je po letu 1965 spet stopila v ospredje tudi slovenska proza ter
različne antologije in izbori iz slovenske književnosti. Velik uspeh je doživela objava prevoda J. Siráckega,
ki je slovenski vojni roman I. Potrča Srečanje izdal pri založbi Smena, v zbirki Pustolovski romani. Prevod
je namreč izšel v kar 25.000 izvodih, s čimer je bil lažje dostopen velikemu krogu slovaških bralcev.
V obdobju do leta 1968 sta knjižno izšla še dva Hečkova prevoda, ki je prevedel romana A. Ingoliča, in
sicer je najprej aprila 1967 pri založbi Tatran izšel Vinski vrh, ki mu ga je leta 1965 po obisku v Bratislavi
poslal sam Ingolič,739 leta 1968 pa je pri Založbi politične književnosti izšla še Gimnazijka. Za prevod
Vinskega vrha se je odločil predvsem zaradi podobnosti z romanom Rdeče vino, ki ga je napisal njegov
brat František Hečko. V prevodu je Vinskemu vrhu, ki je izšel v 2000 izvodih, prevajalec nadel naslov
Smäd (Žeja)740 ter mu dodal še spremno besedo. Pri prevodu Gimnazijke pa je ob pomenljivi založbi, ki je
bila očitno speta s komunističnim vodstvom, opazna tudi solidno visoka naklada Ingoličevega
mladinskega dela – prevod je namreč izšel v 15.000 izvodih.
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V prelomnem letu 1968, v letu češkoslovaških političnih pretresov, ko so se politične razmere najprej
delno sprostile, potem pa po avgustovskem vpadu vojsk Varšavskega pakta ponovno zaostrile, je pri
založbi Tatran izšel še prevod F. Bevka. Povest Vihar741 je slovaški katoliški duhovnik A. Kmeť prevedel že
leta 1949 – leta 1952 naj bi nato knjiga z uvodom L. Legiše pri Družbi sv. Vojteha tudi izšla, vendar je bila
vsa naklada tik pred vezavo poslana v uničenje.742 To pa ni bil edini primer, ko Kmeť zaradi svojega
poklica po letu 1948 ni smel objavljati, saj so tudi nekateri drugi prevodi bili uničeni743 ali pa obsojeni na
samevanje v predalih.744 O naposled izdanem prevodu je recenzijo napisal J. Jankovič, v kateri je prevod
označil za »pekný slovenský preklad«. Ob navedbi Bevkovega življenja in dela je povest Vihar primerjal
z ustvarjanjem slovaških pisateljev Švantnerja in Chrobáka, zlasti s Chrobákovim delom Drak sa vracia.745
Ob predstavljenih knjižnih izdajah so izšle tudi še raznolike antologije in zbirke, v katerih so našli prostor
nekateri slovenski književniki. Leta 1966 je z letnico 1965 izšla pesniška antologija z naslovom Sto podôb
lásky, ki jo je pripravil I. Kupec. V njej so zbrane različne ljubezenske pesmi pesnikov 20. stoletja iz
različnih evropskih držav, med katerimi so bili prevodi I. Minattija Nekoga moraš imeti rad, V. Tauferja
Noč bledi in S. Vegri Ne glej. Za prevode je poskrbel V. Hečko, ki je v tem času aktivno prispeval svoje
prevode tudi v druge antologije. Med odmevnejše spada antologija jugoslovanskih partizanskih in vojnih
novel Zvuky ohlasujú smrť, ki jo je sestavil B. Choma in je leta 1968 izšla pri založbi Obzor. Med 26
jugoslovanskimi avtorji so objavljeni Hečkovi prevodi B. Zupančiča Življenje in smrt, A. Hienga Ožbolt
čuva otroka, C. Kosmača Očka Orel, V. Kavčiča Nepomembne žrtve in M. Kranjca Jaz bom pa zdaj tako
sam. Ostale novele sta iz drugih jezikov prevedla Milan Odran in B. Choma, ki je napisal tudi spremno
besedo K Juhoslovanskej vojnovej poviedke. V njej navaja: »Juhoslovanská literatúra si je zväčša vedomá
svojich hodnôt a najmä svojho prínosu do vývoja literatúr socialistických národov a tým aj do svetovej
tvorby.«746 Prav iz navedenega razloga je Choma zasnoval zbirko in želel predstaviti prerez ustvarjanja
jugoslovanskih narodov po drugi svetovni vojni. Tudi za to izdajo je v reviji Nové slovo eno od recenzij747
objavil J. Jankovič, v kateri je poudaril, da so antologije v zadnjih letih nekako izginile s programov založb.
Kljub temu dejstvu je pričujoča antologija prijetno presenetila, saj kot pravi: »Kniha Zvuky ohlasujú smrť
nie je iba serióznym odborným výberom juhoslovanskej vojnovej a partizánskej poviedky, ale aj čitateľsky
únosným a zaujímavým súborom.«748 Pri tem je še izpostavil, da se sam nerad poslužuje izraza
jugoslovanska književnost, saj kot taka pravzaprav niti ne obstaja, podobno kot ne obstaja češkoslovaška
književnost. Podobno pozitivno je izdano antologijo ocenil še B. Truhlář, ki je na straneh revije Slovenské
pohľady primerjal izdano delo s slovaško povojno prozo. Ugotovil je, da dela jugoslovanskih književnikov
741

Slika naslovnice je objavljena tudi v izdaji prevajalskega leksikona v Le Livre Slovene (1971: 109).
F. Bevk je leta 1949 dobil nakazan honorar za izdajo knjige v višini 5 % od prodajne cene, kar je znašalo 3500
dinarjev. (Glej korespondenco V. Smoleja: France Bevk, 21. 9. 1948. RO NUK, Ms 1971.) Prim. tudi: A. Rozman:
Slovaki in mi. Delo, 24. 8. 1971.
743
Smolej omenja, da je podobno nesrečno končal tudi prevod Pregljevega romana Štefan Golja in njegovi. (Smolej
1958: 12)
744
Oteženo je bilo tudi dopisovanje, kar je razvidno iz korespondence med Kmeťom in Smolejem. Pri sicer dokaj
rednem dopisovanju je med letoma 1949 in 1957 mogoče opaziti večji premor, saj v teh letih Smolej od Kmeťa ni
prejel nobenega pisma. (Glej korespondenco V. Smoleja: Anton Kmeť. RO NUK, Ms 1971.)
745
Víchrica vášní, Nové slovo, 10, 1968, št. 19, str. 14.
746
Zvuky ohlasujú smrť, 1968: 292.
747
Recenzijo je pod naslovom Na rozhraní dejín objavil še J. Hvišč. Izšla je v časopisu Pravda (20. 1. 1970).
748
J. Jankovič: Vydarená antológia. Nové slovo, 11, 1969, št. 22, str. 14.
742

148

prinašajo podobno tematiko – ponujajo prikaz moralnih vrednot, ki so gonilna sila povojnega življenja.
S tem pa izbrane novele dokazujejo, da »slovenská próza dosahuje svojím humanizmom a umeleckým
úsilím podobné ciele ako autori juhoslovanskí.«749
Tudi revija Slovenské pohľady je v tem obdobju poskrbela za pomembno revijalno izmenjavo, saj se je
povezala z mariborsko revijo Dialogi in namenila svoj prostor kvalitetni predstavitvi slovenske
književnosti na Slovaškem. Kar velja tudi obratno. Urednik slovaške revije M. Ferko je že leta 1956
obiskal Slovenijo, ponovno pa leta 1966, kjer se je spoznal ne le s F. Filipičem, urednikom nove slovenske
literarne revije Dialogi, temveč tudi z A. Ingoličem, B. Borkom in V. Smolejem.750 Kot je pojasnil M. Ferko
v opombi, ki je spremljala slovenski prevodni blok v izdani številki revije,751 se je beseda na skupnem
srečanju kaj kmalu spremenila v dejanje: »*N+ezostali sme len pri podaní rúk, chceme zoznámiť aj našich
čitateľov s tou významnou časťou juhoslovanskej literatúry, ktorá sa volá slovinská.«752 Po slabih
tridesetih letih je osrednja slovaška literarna revija spet objavila obsežnejši vpogled v slovensko
književno ustvarjanje. Tokrat je za prevode poskrbel Hečko, ki je izbral pesmi sledečih avtorjev: M. Bora,
F. Filipiča, F. Forstneriča, N. Grafenauerja, E. Kocbeka, K. Koviča, L. Krakarja, J. Menarta, I. Minattija in
J. Šmita; od prozaistov pa so bili predstavljeni I. Potrč, S. Rozman in M. Kranjec. Izbor iz slovenske
književnosti sta spremljala dva eseja – F. Filipič je očrtal pogled na sodobno slovensko književnost, ki jo
je označil za pluralno in raznovrstno, objavljen pa je bil še esej D. Pirjavca Slovenci in Evropa.
V drugi polovici šestdesetih let je Hečko v zavidanja vrednem tempu nadaljeval s prevajanjem slovenske
književnosti, objavljal pa je v kar najrazličnejših revijah. V kratkem času je tako prispeval prevode
slovenskih pesnikov tudi v Koledar Zveze protifašističnih borcev, ki je izšel za leto 1966, v njem je objavil
pesmi P. Levca, O. Župančiča, K. Destovnika Kajuha in I. Grudna, ter v Kmetijski koledar za leto 1967, kjer
so se znašli prevodi pesmi S. Gregorčiča. Obsežnejši izbor prevodov iz slovenske književnosti pa je
prevedel tudi za revijo Mladá tvorba,753 mesečniku za književnost, umetnost in življenje. V omenjeni
reviji je bilo objavljenih 11 pesmi K. Koviča (Črna molitev, Ogenj in voda, Zelena pesem, Rumena pesem,
Arena, Bela pesem, Bivoli, Bik, Rdeča pesem, Džungla, Ogenjvoda), 5 pesmi G. Strniše (cikel Blaznost,
Epilog, Cvetoči meči, Marmor in Orfejeva pesem) ter prozni odlomek V. Kavčiča iz dela Babilonski stolp.
Prevodom je bil dodan referat C. Zlobca o sodobni slovenski poeziji, ki ga je predstavil v italijanski Gorici
na prvem Srednjeevropskem kongresu, namenjenemu kulturi.754 V njem je govoril o pomenu poezije za
Slovence in o odkrivanju sodobne slovenske poezije – kaj pravzaprav je sodobna poezija in kaj prinaša.
Omeniti velja, da je V. Hečko prevode slovenske poezije objavil tudi v reviji Nový život, ki je izhajala
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v Vojvodini. V izbor, ki ga je naslovil po naslovu znane Minattijeve pesmi Nekoga moraš imeti rad,755 so
bile uvrščene pesmi sodobnih slovenskih pesnikov.
Po letu 1965 se je ponovno okrepila izmenjava med Slovenci in Slovaki na kulturnem in izobraževalnem
področju. Za obuditev študijskih izmenjav je poskrbela oživitev slovenskega lektorata na univerzi
v Bratislavi, čemur se posvečam v poglavju o slovenskem in slovaškem lektoratu. Na kulturnem področju
so izmenjave med društvi pisateljev postale že kar stalnica, omeniti pa velja tudi druge kulturne
izmenjave. Mednje sodi gostovanje slovenskega zbora Slavko Osterc iz Ljubljane, ki je na začetku junija
1965 nastopil v koncertni dvorani slovaškega radia, ki se je takrat še nahajal na Nabrežju Vajanskega.
Koncert, na katerem je zazvenela skoraj izključno slovenska glasba, je potekal v okviru koncertnih
izmenjav – slovaški zbor Hudba dneška je gostoval v Ljubljani na začetku istega leta.756 Bolj odmevno je
bilo gostovanje Slovenskega narodnega gledališča iz Ljubljane, ki je z obiskom odgovorilo na
spomladansko gostovanje slovaškega gledališča v Sloveniji. V dneh 20.–23. novembra 1965 je v Bratislavi
uprizorilo štiri gledališke igre s svojega repertoarja, in sicer so odigrali Shakespearjevega Kralja Leara,
Cankarjevo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, dramo Edwarda Albeeja Kdo se boji Virginie Woolf? (igro,
ki je bila sproti tolmačena, je na svojem gostovanju v Ljubljani odigral tudi slovaški ansambel) in delo
Arthurja Kopita Oh očka, ubogi očka ... Režijo omenjenih dram so pripravili M. Bor, M. Korun in Ž. Petan.
Kritika nad predstavami ni bila najbolj navdušena, saj avtor članka, objavljenega v reviji Slovenské
pohľady navaja: »Juhoslovania prišli s reprezentatívnym repertoárom. Ak sa dá súdiť podľa týchto
štyroch príkladov, ide o divadlo, ktoré nevyniká režisérskymi osobnosťami, originalitou a pevným,
jednotným, ustáleným umeleckým náhľadom, ale má herecký súbor schopný prispôsobiť sa veľmi
rozdielnym požiadavkám.«757 Podobno je gostovanje ovrednotil M. M. Dedinský v reviji Kultúrny život,
kjer je dvema slovenskima režiserjema očital predvsem neizrabo odrskega prostora in rekvizitov ter
neprilagojenost na večje odre – bratislavski oder je bil v primerjavi z ljubljanskim izrazito večji. S samo
igro glavnih igralcev je bil kritik sicer zadovoljen, celo pozitivno presenečen, kot tudi z izbranim
repertoarjem, bolj pa so ga zmotile nekatere rešitve režiserjev, ki bi jima, kot navaja, »neškodilo hlbšie
štúdium súčasného javiskového priestoru, hlbšie znalosti dramaturgické i scénografické.«758
Drugačno mnenje o predstavah pa si je ustvaril V. Hečko, ki si je ogledal vse štiri predstave. V pismu
V. Smoleju je navedel, da so slovenske predstave v gledališču kljub skromnejšemu obisku požele velik
uspeh. Sam je bil zadovoljen zlasti z uprizoritvijo Cankarja in Kopita. O dogodku je Smoleju poročal tudi
K. Palkovič, ki je na predstavi prav tako opazil J. Stanislava in M. Václava, pri čemer je omenil, da je bilo
gostovanje slovenskih gledališčnikov sorazmerno dobro propagirano na radiu in v tisku, ob tem pa ga
preseneča, da obisk dogodka, sploh prva dva dneva, ni bil zadovoljiv. Po aplavzih sodeč so bile predstave
gledalcem všeč, toda Palkovič je menil, da slovenska kultura med Slovaki ni bila dovolj prepoznavna:
»Iba pomaly prenika do vedomia našich ľudí, i popredných kultúrnych pracovníkov pojem „slovinská
kultúra“. Neviem si inač vysvetliť voľné miesta v divadle, ktoré je skoro vždy vopred vypredané.«759 Ob
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gostovanju ljubljanskega gledališča je Ž. Petan obljubil, da bo prispeval članek v slovaško revijo Kultúrny
život, ki je bil nato objavljen kmalu po gostovanju. V članku, ki ga je prevedel Hečko,760 je Petan
predstavil slovensko gledališko sceno,761 predvsem manjše odre, ki so zaživeli v slovenski prestolnici.
V članku je navedel, da se je gledališko življenje razgibalo približno pred desetimi leti, za kar je bilo
v največji meri zaslužno Eksperimentalno gledališče, kjer so ustvarjalci odkrivali nekatere tuje dramatike.
Omenjeno je bilo še Gledališče ad hoc in Oder 57, kjer so se kasneje uprizarjala le slovenska dela, v tem
času pa je bil ustanovljen tudi oder Male drame. Petan je navedel tudi nekatere njene novejše
uprizoritve.

4.1.3 Vztrajati: prevajanje vojvodinskih Slovakov in sodelovanje mladinskih založb
Posebno poglavje pri prevajanju slovenske književnosti v slovaščino predstavljajo prevodi, ki so nastali
v Jugoslaviji, med slovaško manjšino v Vojvodini. Slovaki so se v Vojvodino naseljevali zlasti v 18. stoletju
in so v veliki meri potomci evangeličanskih izseljencev, ki so se naselili na ozemlje, ki je bilo opustošeno
po koncu turških vpadov. Največja slovaška skupnost se še danes nahaja v mestih Bački Petrovac
(slš. Petrovec), v bližini Novega Sada, in Kovačica, v preteklosti pa je bilo ob omenjenih dveh mestih
kulturno aktivnih še več manjših naselji s slovaško manjšino. Prav Novi Sad je tekom let postal središče
kulturnega udejstvovanja slovaške manjšine v Jugoslaviji.
Začetki slovaške založniške dejavnosti v Vojvodini segajo globoko v 19. stoletje, ko je slovaško
izseljenstvo takrat še v skupni Ogrski izdajalo glasili Slávik in Zornička. Po prvi svetovni vojni,
z nastankom Kraljevine Jugoslavije, je bila leta 1919 v Bačkom Petrovcu ustanovljena založba Kultúra, ki
je od takrat dalje tiskala vse slovaške knjige, revije in časopise vojvodinskih Slovakov. Leta 1952 je prišlo
do združitve z založbo Hlas ľudu, ki je od osnovanja leta 1944 izdajala zlasti istoimenski slovaški časopis
in nekatere revije, skupna založba pa se je preimenovala v založbo Obzor. Pod isto streho so odslej
delovale tri ločene sekcije – Hlas ľudu, ki je še naprej skrbela za izdajo časopisa in ostalega periodičnega
tiska; Tvorba, ki se je osredotočila na otroško književnost in slovaške knjižne izdaje; ter Kultúra, ki je še
naprej tiskala svoje lastne in druge izdaje. Leta 1967 se je založba preselila v Novi Sad, kjer
v spremenjenem okviru deluje še danes.762 Ena od pomembnejših literarnih revij, ki so jih izdajali
vojvodinski Slovaki, je bila revija Nový život, ki je začela izhajati leta 1949, njena zapuščina pa izvira iz
leta 1933 ustanovljene revije Náš život.
Zametke intenzivnejšega prevajanja slovenske književnosti med vojvodinskimi Slovaki gre iskati po
političnem razkolu med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, ko so bili onemogočeni skoraj vsi medsebojni stiki
med Slovenci in Slovaki na Češkoslovaškem, probleme pri povezovanjem z matično državo pa so imeli
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Znanstvo med Hečkom in Petanom je pripomoglo, da je Hečko na začetku leta 1968 objavil tudi prevod
Petanovih epigramov in aforizmov, ki so v izvirniku izšli v knjigi Prepovedane parole, Hečko pa je nekatere od njih
v prevodu objavil v razmeroma novi kulturno literarni reviji Revue svetovej literatúry (4, 1968, št. 1, str. 72-73), ki je
začela izhajati leta 1965.
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Ľubľanské malé divadlá, Kultúrny život, XX, 1965, št. 48, str. 9.
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Več o založniški dejavnosti glej: http://www.slovackizavod.org.rs/izdavastvo [marec 2018].
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tudi sami vojvodinski Slovaki.763 V tem obdobju se je za slovensko-slovaške odnose našel prostor v sami
Jugoslaviji, med tamkajšnjimi Slovaki, ki so zlasti od leta 1950 naprej vse pogosteje ob srbski in hrvaški
objavljali tudi prevode slovenske književnosti. Med prve in hkrati najplodnejše prevajalce med
vojvodinskimi Slovaki sodi M. Filip, literarni zgodovinar, urednik ter profesor na petrovški gimnaziji in
kasneje na beograjski filozofski fakulteti. V času poučevanja na gimnaziji so tamkajšnji dijaki uprizorili
Cankarjevega Kralja na Betajnovi (leta 1947) in Za narodov blagor (leta 1948), pri čemer gre prevode in
priredbo pripisati prav Filipu, ki je tudi v naslednjih letih nadaljeval s prevajanjem nekaterih Cankarjevih
del. Že leta 1951 so izšli prevodi štirih Cankarjevih novel, kasneje pa je v reviji Nový život Filip izdal še
prevod Kralja na Betajnovi. Želel ga je sicer izdati v martinski založbi Osveta, pa ga tam niso izdali.
Nezmožnost objavljanja nekaterih slovenskih del ga je odvrnila tudi od prevajanja Hlapca Jerneja, čeprav
je že imel prevedeni prvi dve poglavji.764 V omenjenem obdobju, od leta 1953 dalje, se je M. Filip povezal
z V. Smolejem, ki je v njem našel sodelavca in pomočnika pri prevajanju tako v slovenščino kot tudi
v slovaščino.765 Smolej je Filipu pomagal pri prevajanju slikanice Ptice in grm avtorice V. Brest, ki je
v prevodu pri založbi Kultúra izšla leta 1955, podobno pa je pri prevajanju pravljic Smoleju pomagal Filip
– leta 1954 je v slovenskem prevodu izšla slovaška ljudska Pravljica o vetru, leto kasneje pa sta izšla še
slovaška prevoda Mojce Pokrajculje in ljudske pravljice Povodni mož. Omenjene pravljice predstavljajo
začetek sodelovanja med slovensko založbo Mladinska knjiga, slovaško založbo Obzor v Vojvodini in
bratislavsko založbo Mladé letá. V medsebojni povezavi so se vse tri založbe zavezale, da bodo prevedle
nekatera otroška dela iz slovenske in slovaške književnosti v slovaščino in slovenščino.766 Omenjeno
sodelovanje, ki se je po letu 1965 razširilo na sodelovanje petih založb socialističnih držav, je bilo
intenzivno zlasti v drugi polovici šestdesetih let in delno tudi v sedemdesetih, ko so prevodi slovenskih
pravljic izhajali v obsežnejših nakladah – tudi do 15.000 izvodov.
Že v petdesetih letih so ob zaostritvi razmer med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo začele v Vojvodini
izhajati nekatere slovenske pravljice v slovaškem prevodu. Pri nekaterih prevajalcih ni mogoče
z gotovostjo trditi, ali je bilo delo prevedeno neposredno iz slovenščine ali pa gre za prevod
s posredniškim jezikom, ki je bil v večih primerih srbščina. Eden od prvih vojvodinskih prevajalcev
slovenske mladinske književnosti v slovaščino je bil M. Krivák, ki je leta 1950 pri založbi Kultúra izdal
Levstikovega Martina Krpana, kasneje pa še Vandotovega Kekca nad samotnim breznom. V tem času,
v prvi polovici petdesetih let, je izšel tudi prevod Solzic L. Kuharja, za katerega je poskrbel A. Čelovský.
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M. Filip je v enem od pisem zapisal, da je povsem odrezan od Slovaške in da ne dobiva nobenih revij. (Glej
korespondenco V. Smoleja: Michal Filip, 16. 1. 1953. RO NUK, Ms 1971.)
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Leta 1955 je pisal Smoleju, da je prevod Cankarja na mrtvi točki, na začetku leta 1956 pa je dodal, da se je
prevoda lotil A. Čelakovský. (Glej korespondenco V. Smoleja: Michal Filip, 7. 3. in 6. 9. 1955 ter 18. 1. 1956.
RO NUK, Ms 1971.)
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Smolej je Filipa prosil tudi za pomoč pri nekaterih izrazih in končnicah pri prevajanju Demokratov. (Glej
korespondenco V. Smoleja: Michal Filip, 18. 4. 1953. RO NUK, Ms 1971.)
766
Pri Mladinski knjigi so ob slovaških prevodih slovenskih pravljic v prvih letih sodelovanja izšle tudi slovaške izdaje
različnih pravljic, ki jih je založba že izdala v preteklih letih – leta 1954 je izšla slovaška izdaja pravljic Rozprávka
o vetre ter madžarske pravljice Zajačkov zvonček, leto kasneje pa še japonska pravljica v slovaškem prevodu
Marhulin syn, češka pravljica v slovaščini Hrnček var ter že omenjeni slovenski prevod Vtáci a ker. V naslednjih letih
so se zvrstile še mnoge druge izdaje. Glavni propagator sodelovanja je bil ob urednici pri Mladinski knjigi K. Brenk
prav V. Smolej.
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Omenjeni prevajalec je s Smolejevo pomočjo leta 1956 izdal še Cankarjevo delo Hlapec Jernej in njegova
pravica, ki ga je sprva sicer prevajal M. Filip, a dela ni nikoli dokončal.
Med osrednja prevajalska imena vojvodinskih Slovakov iz slovenščine ob M. Filipu, ki je ob koncu
petdesetih let in na začetku šestdesetih prevajal še B. Krefta767 in M. Kranjca768, spada tudi Samuel
Miklovic, ki je prevajal predvsem otroško in mladinsko književnost ter bil v tem prostoru glavni
propagator sodelovanja s slovensko založbo Mladinska knjiga. Od leta 1957 so izšli prevodi del
T. Seliškarja, F. Bevka, E. Peroci, J. Kende, D. Ketteja, B. Jurca in mnoge druge slovenske pravljice.
V približno desetih letih je Miklovic izdal prevode približno 15 slovenskih pravljic in slikanic, polovico od
njih pa je izšla prav na pobudo sodelovanja z Mladinsko knjigo. Podobno sta z Mladinsko knjigo
sodelovala še prevajalca Božena Časárová, Smolejeva študentka, ki je leta 1957 prevedla pravljico Zakleti
grad F. Milčinskega, ter Pavel Mučaji, ki je ob Hišici iz kock pisateljice E. Peroci (prevod izšel leta 1964)
v sedemdesetih letih prevedel še Bevkovo priredbo pravljice Janko in Metka. Pozabiti pa ne smemo niti
na M. Myjavcovo, ki je iz slovenščine začela prevajati konec petdesetih let, izdala pa je pravljice
F. Slokana, B. Zupančiča, F. Bevka, K. Brenk, B. Jurca in leta 1970 tudi štiri Vandotove pravljice o Kekcu.
Slovenski pravljičarski opus je dopolnila prevajalka F. Častvená, ki je v drugi polovici šestdesetih let izdala
pravljice F. Bevka, M. Cerkovnik, M. Mihelič in Prežihovega Voranca.
Ob že omenjenem sodelovanju založb na področju otroških in mladinskih del je bil pomemben steber
slovenske kulturne prezence med Slovaki slovaška založba Mladé letá. Njeno delovanje sega v čas po
drugi svetovni vojni, ko se je pri založbi Smena izoblikoval otroški program, ki je do takrat izhajal pri
različnih založbah in ni imel jasne perspektive. Leta 1950 je v Bratislavi začela delovati založba, ki se je
osredotočila prav na omenjeni segment knjižnega izdajanja in se je leta 1957 preimenovala v založbo
Mladé letá, ki svoje poslanstvo izpolnjuje še danes. Pri že omenjenem sodelovanju s slovensko založbo
Mladinska knjiga je v letih od 1964 do 1968 na Slovaškem izšlo sedem slikanic, ki so bile bogato
ilustrirane. Prvi dve slikanici sta bili prevoda E. Peroci, ki ju je pripravil Z. Klátik, prav tako vojvodinski
Slovak, ki je v času informbirojovske krize emigriral na Slovaško, izšli pa sta v nakladi enajst in deset tisoč
izvodov. Gre za deli Hišica iz kock,769 ki je istega leta izšla tudi v Vojvodini, ter Moj dežnik je lahko balon,
ki je izšla leto pozneje, leta 1965. Tega leta je izšla še slikanica B. Zupančiča Deček Jarbol, ki jo je
prevedel M. Václav, izvirne ilustracije, ki jih je prevzel tudi prevod, pa je prispeval slovenski slikar
J. Ciuha. V naslednjih letih je sledil vsako leto po en prevod, za kar je poskrbel V. Hečko, prevedel pa je
dela F. Milčinskega,770 M. Valjavca771 in E. Peroci,772 zadnji dve je ilustrirala M. Stupica773 in sta prav tako
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Kalvarija za vasjo (Kultúra, 1957), Pesem v jeseni (Nový život, 1958), Človek pod posteljo (v zbirki Stretnutia.
Výber zo súčasnej juhoslovanskej krátkej prózy. Kultúra, 1962).
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Stara jablana (Nový život, 1958), Jaz bom pa zdaj tako sam (Nový život, 1960), Tihožitje (v zbirki Stretnutia.
Výber zo súčasnej juhoslovanskej krátkej prózy. Kultúra, 1962).
769
Pravljica je bila večkrat predstavljena tudi na slovaškem radiu (3. 12. 1965, 12. 8. 1966 in 16. 2. 1968).
770
O izidu Desetnice je poročala revija Kultúrny život (XXI, 1966, št. 51, str. 11), kjer je bilo na kratko omenjeno, da
gre za skupno izdajo založb Mladinska knjiga in Mladé letá.
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Kot je navedeno v recenziji bibliografije, ki jo je pripravila Ž. Grešková, Valjavčev Pastir ni bil preveden kot
povest v verzih, ampak gre za obnovo zgodbe v prozi. (Jezik in slovstvo, 23, 1977/78, št. 3-4, str. 117–120.)
772
O izidu njene slikanice Pravljice žive v velikem starem mestu je poročala revija Predškolska výchova (25, 1970,
št. 4, str. 108), namenjena zaposlenim v predšolski vzgoji. Izpostavljene so bile tudi kakovostne ilustracije: »Kniha
upúta aj umelecky veľmi hodnotnými ilustráciami, so silným účinkom na dieťa.«
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izšli v nakladi 10.000 izvodov. Leta 1968 je v sodelovanju med vojvodinsko založbo Obzor in slovaško
založbo Mladé letá izšla še slikanica Kristine Brenk, slovenske pisateljice in urednice, ki je bila
soustanoviteljica in do leta 1973 tudi urednica slovenske založbe Mladinska knjiga. Slikanico, kjer so pod
naslovom Osma dežela združene tri izbrane pravljice, je prevedla P. Kováčová.774
Sodelovanje med založbami ter prevajanje otroške in mladinske književnosti se je aktivno nadaljevalo
v sedemdesetih letih in delno tudi še v osemdesetih letih, čeprav je bilo objavljenih prevodov in izdanih
knjig ta leta nekoliko manj. Iz leksikona prevajalcev J. Jankoviča je razvidno, da se je po letu 1970 otroška
književnost iz slovenščine v slovaščino prevajala zlasti med vojvodinskimi Slovaki. Glavno prevajalsko
nalogo sta si na tem področju zadali prevajalki M. Myjavcová in V. Benková Popitová, svoje prevode pa
so pri založbi Obzor (oz. Kultúra) objavili tudi J. Tušiak, M. Kováčová, V. Hečko idr.775 Podobno se je
nadaljevalo sodelovanje z bratislavsko založbo Mladá letá, kjer se je izdajanje slovenskih pravljic prav
tako nadaljevalo v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so izšla še dela S. Makarovič, L. Suhadolčana in
S. Rozmana, kot skupna izdaja vojvodinske in slovaške založbe pa sta izšli knjiga pravljic pod naslovom
Železni prstan (prevedel V. Hečko) ter Zlata Ribica (prev. P. Kováčová). V primerjavi s prevajanjem
slovenske otroške in mladinske književnosti, ki so jo izdali vojvodinski Slovaki, je na Slovaškem izšel le
manjši del teh prevodov.
Vojvodinski Slovaki so imeli možnost kulturnega udejstvovanja in objavljanja prevodov tudi v redni izdaji
revije Nový život, v že omenjeni reviji za književnost in kulturo, ki je v Vojvodini neprekinjeno izhajala od
leta 1950. V naslednjih dveh desetletjih je revija nudila prostor lepemu številu slovenskih prevodov, ki pa
so bili v primerjavi z zastopanostjo srbske in hrvaške književnosti vseeno dokaj redki. Ob nekaterih
prevodih in člankih P. Bartoka, ki so se pojavili že v prvem letniku revije,776 so bili kasneje objavljeni tudi
politični članki E. Kardelja (prevedel jih je A. Fekete), pomembnejši pa je zlasti že omenjeni obsežnejši
blok slovenske poezije, objavljen leta 1968. V julijski številki je v reviji Nový život izšel izbor pesmi
sodobnih slovenskih pesnikov, ki ga je pripravil G. Junjuševid in mu dodal tudi spremno besedilo, pesmi,
ki so izšle pod skupnim naslovom Nekoga moraš imeti rad,777 pa je prevedel V. Hečko. Na straneh
vojvodinske revije so se zvrstile pesmi A. Gradnika, E. Kocbeka, J. Udoviča, K. Koviča, M. Bora, C. Zlobca,
I. Minattija, G. Strniše, V. Tauferja, N. Grafenauerja in D. Zajca. Pesmim je sledil članek slovenskega
literarnega zgodovinarja J. Kosa, ki je osvetlil dogajanje v slovenski književnosti v zadnjem desetletju. Na
prvo mesto je postavil liriko, ki je bila »vždy najsilnejším slovesným druhom slovinskej literatúry, lebo
práve pou sa najvýstižnejšie prejavovali slovinské duchovné a estetické skúsenosti.«778 V članku so bile
predstavljene prelomne slovenske pesniške zbirke, iz katerih so bili izbrani tudi pesniški prevodi,
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Marlenka Stupica je bratislavskemu občinstvu predstavila svoje ilustracije tudi na bratislavskem bienalu ilustracij
v letih 1967 in 1969, kjer je za svoje delo prejela nagrado.
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Pavla Kováčová, slovaška pisateljica in prevajalka, se je rodila v Ljubljani, kjer je bil zaposlen njen oče, po drugi
svetovni vojni pa se je preselila na Slovaško. Tam je zlasti v sedemdesetih letih objavljala svoje prevode iz
slovenščine.
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Prim. Jankovič 2005: 215–221.
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Naprimer prevod krajše drame M. Bora (I, 1950, št. 3, str. 139–152) in članek o Prešernu (I, 1950, št. 4, str. 210).
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Niekoho musíš mať rád – zo súčasnej slovinskej poézie. Nový živoť, XX, 1968, št. 3, str. 217–224.
778
J. Kos: Pohľad na slovinskú literatúru 1958–1968. Nový živoť, XX, 1968, št. 3, str. 226-227. Članek je v slovaščino
prevedla V. Benková Popitová.

154

omenjeni pa sta bili tudi dramatika in proza. Slednja je po mnenju avtorja v tem obdobju bila manj
opazna in se ni otresla že preživetih zgledov.
V isti številki revije je izšel tudi članek o sodobni slovenski likovni umetnosti,779 ki ga je prevedla Benková
Popitová. Avtorica članka Melita Stele je opisala gostovanje ljubljanske Moderne galerije, ki je
organizirala razstavo tako v Zagrebu kot v Beogradu. Na kratko so bile v članku predstavljene tri različne
generacije slovenskih umetnikov in nekateri posamezni predstavniki, ki so zaznamovali sodobno likovno
umetnost. Zlasti so po vojni postale vse prepoznavnejše slovenske grafike.
Istega leta sta v prvi številki revije izšla še dva članka V. Smoleja, ki je pregledno na kratko približal stoto
obletnico slovenskega gledališča780 in dramske začetke med Slovenci, poročal pa je tudi o obeleževanju
Prešernovega dneva781 s podelitvami Prešernovih nagrad. V prvem članku je omenil, da je bila od
slovaških iger na slovenskem profesionalnem odru do takrat odigrana le ena sama igra – šlo je za igro
slovaškega pisatelja židovskega rodu Leopolda Laholo. Februarja 1959 so po navedbah avtorja članka na
odrskih deskah v Celju782 odigrali dramo Madeži na soncu.

4.1.4 Diktatura v Jugoslaviji in odpiranje meja
Leta 1948 se je Jugoslavija po sporu s Sovjetsko zvezo znašla v popolni mednarodni osamitvi. Sovjetski
bojkot je močno vplival na gospodarske razmere v državi, kar je povzročilo, da se je Jugoslavija v letih
1949 in 1950 znašla na robu gospodarskega zloma. Vsled težke situacije se je državni vrh odločil, da se
odpre proti Zahodu in se hkrati ozre k Aziji in Afriki, s čimer si je država sicer zagotovila skromno
mednarodno pomoč, vendar pa je obenem izgubila pomembnega zaveznika v sporu za določitev državne
meje z Italijo in Avstrijo. Pri razmejitvi z Avstrijo je tako obveljala rešitev, da se ohranijo državne meje iz
časa pred začetkom druge svetovne vojne.
Jugoslavija je bila v danih razmerah prisiljena, da poišče novo politično usmeritev, ki bi predstavljala
kompromis med dosedanjim socialističnim sistemom po sovjetskem vzoru in demokratičnimi sistemi,
kakršne so poznali na Zahodu. Oče novega politično-gospodarskega sistema je postal Slovenec B. Kidrič,
sicer tudi oče prve jugoslovanske petletke, ki je ugotavljal, da tog centralizem, tako politični kot
gospodarski, ni več potreben. Z reformami je komunistična partija, ki je bila preimenovana v Zvezo
komunistov Jugoslavije, pridobivala vse več pristašev in članov,783 podpora pa je obenem rasla tudi
gospodarskemu modelu socialističnega samoupravljanja, ki je v naslednjem desetletju močno
zaznamoval državo.
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Melita Stele: Súčasné slovinské výtvarné umenie. Nový živoť, XX, 1968, št. 3, str. 270-271.
V. Smolej: Sto rokov slovinského divadla. Nový živoť, XX, 1968, št. 1, str. 76-77.
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783
V Sloveniji je bilo v tem času v partijo včlanjenih več kot 50.000 ljudi. (Vodopivec 2007: 341)
780

155

V petdesetih letih je bil sprejet nov kazenski zakonik, ki je prinesel osvoboditev zapornikov političnih
procesov iz let 1947-1948, toda proticerkveni pritiski so se nadaljevali, kot tudi preganjanje
informbirojevcev. V Jugoslaviji so že v času pred sklicem prelomnega srečanja informbiroja začeli
obračunavati s simpatizerji Sovjetske zveze in podporniki resolucije. Na seznamih se je znašlo približno
55.000 ljudi, ki so bili izločeni iz stranke, zaprti ali pa poslani v delovno taborišče na Goli otok.784
Ideološko-politični pritisk je začel počasi pojenjati v drugi polovici leta 1952, kar se je napovedovalo že
na III. kongresu jugoslovanskih književnikov v Ljubljani, na katerem je hrvaški pisatelj M. Krleža ostro
zavrnil kulturno doktrino socrealizma in ždanovščino ter se zavzel za ustvarjalno svobodo književnosti in
mišljenja. Kmalu zatem je bil na VI. kongresu jugoslovanskih komunistov ukinjen Oddelek za agitacijo in
propagando – t. i. agitprop, čeprav se komunisti v naslednjih letih še vedno niso povsem odpovedali
kulturnemu nadzoru. Svobodnejše politično in kulturno vzdušje je zanetilo preporod intelektualnega in
kulturnega gibanja, kar se je odrazilo v ustanavljanju mnogih novih kulturnih in literarnih revij. Z zahoda
so začela v državo prihajati objektivnejša poročila o zahodnoevropskih političnih, socialnih in kulturnih
razmerah, hkrati pa so bili dostopnejši tudi tuji časopisi, knjige in filmi. S tem se je v petdesetih letih
v Jugoslaviji vzpostavila bistveno modernejša in bolj odprta oblika socializma, kot pa je bila sovjetska.
Vpeljana nova gospodarska politika je bila kompromis, nekakšna srednja pot med prepričanjem, da mora
partija usmerjati vsa področja gospodarskega življenja, in med zahtevo po večjem upoštevanju
blagovno-tržnih zakonitosti. Nekoliko bolj odprt sistem, prožnejši plani in razvoj notranje trgovine so
pripomogli, da je v začetku petdesetih let gospodarstvo začelo okrevati, z drugo petletko pa se je
gospodarska slika že dodobra izboljšala. Slovensko gospodarstvo je v petdesetih letih napravilo
pomemben razvojni skok, dvignilo se je število zaposlenih, izboljšala se je preskrba trga, obenem pa se je
izboljšal tudi življenjski standard. Toda modernizacija gospodarstva je zaradi političnega nadzora nad
investicijami potekala počasi, slovensko gospodarstvo pa so omejevala tudi stalna politična trenja med
Ljubljano in Beogradom, ki je Sloveniji očital, da ni dovolj solidarna z ostalimi, manj razvitimi republikami
v skupni državi.
Gospodarski krizi na začetku šestdesetih let se Jugoslavija ni mogla izogniti. S prihodom krize se je
ponovno začelo razmišljati o reformah v gospodarstvu in iskanje kompromisa med decentralizacijo in
vrnitvijo k centralnemu vodenju. Politični vrh se je odločil za srednjo pot, ki pa v doglednem času ni
prinesla želenih rezultatov. Jabolko spora je postalo zlasti politično razdeljevanje in prilaščanje zaslužkov
v gospodarstvu, prvi polovici šestdesetih let se je ob tem vnel še notranji politični boj med konservativno
centralistično strujo in podporniki predlaganega sistema samoupravljanja.
Leta 1964 se je zazdelo, da se je Jugoslavija znašla pred finančnim zlomom, zato so bile reforme
neizbežne. Že leto prej je bila sprejeta nova ustava, s katero se je država preimenovala iz Federativne
ljudske republike v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in ki je obljubljala korenite
spremembe. Po začetnem obotavljanju političnega vrha so se spremembe začele uresničevati, ko se je
na kongresu leta 1964 država mednarodno odprla in obsodila politiko unitarizma. S tem enoten
jugoslovanski narod tudi formalno ni več obstajal. Na kongresu je obenem prevladalo mnenje, da je
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uvedba samoupravljanja, ki je temeljilo na večji moči občin ter skupnosti v gospodarskem in političnem
sistemu, prava rešitev, s čimer se je v javnosti ustvaril vtis, da se je začela utirati pot k demokratizaciji in
modernizaciji.
Nova gospodarska reforma je vključevala spremembo bančnega sistema, ukinitev centralnih
investicijskih skladov ter preneseno financiranje zdravstva, šolstva in uprave na občinsko raven. Vendar
pa so bili ukrepi premlačni in prepočasni, da bi lahko obrnili gospodarske kazalnike, spremembe pa je
ovirala tudi razraščena korupcija. Gospodarstvo je tako še naprej ostalo v slabem stanju, zaradi česar so
bile oblasti naposled primorane odpreti meje ter zaradi naraščajoče brezposelnosti uvesti ohlapnejšo
vizumsko politiko, kar je jugoslovanskim državljanom odprlo pot v Evropo. Kljub izvedenim ukrepom se
je gospodarska kriza v državi zavlekla vse do začetka sedemdesetih let. Tudi slovensko gospodarstvo, ki
je zahvaljujoč tradiciji in učinkovitejši organiziranosti na začetku šestdesetih še nekako napredovalo, pa
je v drugi polovici šestdesetih let doživelo stagnacijo.
Svojo politično odprtost in navidezno demokratizacijo družbe je v času, ko je gospodarska kriza še vedno
trajala, politično vodstvo želelo svetu pokazati tudi z organizacijo svetovnega prvenstva v hokeju, kar pa
je izzvalo nove proteste, zlasti v študentskih vrstah. Prvenstvo je bilo leta 1966 kljub nekaterim
pomislekom in nasprotovanju izvedeno, istega leta pa je jugoslovanska vlada podpisala tudi beograjski
protokol s Svetim sedežem, kar je vodilo k ponovni vzpostavitvi diplomatskih stikov z Vatikanom. Tudi ta
poteza je bila bolj navidezna, nekakšna predstava za tujino, saj je v vsakdanjem življenju še naprej
prihajalo do konfliktov in napetosti med komunisti in verniki, prav tako pa so bili pri izkazovanju svoje
verske pripadnosti omejeni vsi državni uslužbenci.
V ozračju politične decentralizacije v državi in prenosu pristojnosti na republiški nivo so slovenski slavisti
leta 1966 pozvali slovenske politike, naj se zavzamejo za enakopravno obravnavo slovenščine na
zveznem nivoju, čemur je že naslednje leto sledila uvedba tolmačev za slovenščino in makedonščino na
zasedanjih zvezne skupščine. Sproščeno politično vzdušje je prav tako vplivalo na pestrejše kulturno
dogajanje in ustvarjalnost v Sloveniji. Čeprav je obisk gledališč, ki so ponovno ujela korak z modernimi
tokovi, in kinematografov delno upadel na račun povečanega števila televizijskih sprejemnikov, pa je
število obiskovalcev kulturnih predstav opazno naraščalo. Zaživel je tudi slovenski film, ki je na začetku
šestdesetih let dobil številna priznanja.
Spomladi 1967 je zaradi slabih gospodarskih rezultatov odstopila republiška vlada, izvršni svet, ki ga je
prevzel Kavčič, pa se je zavzel za še večjo decentralizacijo v državi. Med predlaganimi spremembami je
bil tudi predlog za spremembo vojaškega ustroja, s čimer bi naborniki služili vojaški rok znotraj domačih
republik. Po avgustu 1968 so predstavljeno idejo podprli tudi na zveznem nivoju, saj so želeli dodatno
okrepiti vojaške enote na vzhodu države in zavarovati svoje meje pred morebitnim sovjetskim napadom.
V Sloveniji je bila v skladu s to odločitvijo ob Jugoslovanski ljudski armadi ustanovljena še Teritorialna
obramba.
Leta 1968, ko je začrtana gospodarska reforma že propadla, so socialni in politični nemiri po Evropi in
sovjetsko posredovanje na Češkoslovaškem okrepili skepticizem v državi, s čimer se je število
nasprotnikov političnih sprememb opazno povečevalo. V takšnem ozračju je prišlo do beograjske

157

študentske vstaje, ki je kljub zaostrenim socialnim in gospodarskim razmere v državi presenetila javnost.
Beograjski študenti so za nastale razmere okrivili izvedene reforme ter se zavzeli za vrnitvi k socializmu.
Ob protestih so se v dvomih znašli še zadnji podporniki sprememb in liberalizacije, kar je vodilo v iskanje
novih možnosti gospodarskih in političnih sprememb v sedemdesetih letih.

4.1.5 Slovaška kulturna prisotnost: nova generacija
Po političnem sporu med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, ki je prizadel tudi slovensko-slovaške odnose, so
sprva v slovenskem tisku v naslednjih mesecih še izšla nekatera poročila o Slovaški, kmalu pa se je
njihovo izdajanje povsem ustavilo. Po članku V. Smoleja ČSR na jasnih poteh, ki je izšel aprila 1948 v reviji
Novi svet, je v omenjeni reviji leta 1950 bila objavljena še slovaška kulturna kronika za leto 1949,785 nekaj
člankov s slovaško (in tudi češko) vsebino pa je obenem objavila še Slavistična revija v rubriki knjižna
poročila. Med njimi sta bila dva jezikoslovna članka – v prvem je A. Bajec786 z nekaterimi argumenti
nasprotoval tezam A. Isačenka, ki je pri raziskovanju Brižinskih spomenikov le-te označil za del moravske
redakcije in pri tem nanizal svoje utemeljitve, v drugem članku pa je F. Grivec787 podobno kritično
ovrednoti raziskavo J. Stanislava, ki je v delu Slovenský juh v stredoveku obravnaval krajevna imena
panonskega juga. Ob tem pa je Stanislav za pojasnjevanje toponimov izhajal zgolj iz slovaškega jezika,
kljub dejstvu, da bi se nekatera imena lahko na lažji način pojasnila s slovenščino.
Tretji članek, ki ga je v Slavistični reviji leta 1950 objavil V. Smolej,788 je bilo poročilo o Berkopčevi
obsežni bibliografiji, ki je prinašala pregled češke in slovaške književnosti v Jugoslaviji od leta 1800 do
1935. Poročilo je iz razumljivih razlogov izšlo šele deset let po izidu bibliografije, kar pa ne zmanjšuje
pomena Smolejevega natančnega branja in povzemanja omenjenega dela. Sama bibliografija je
upoštevala delitev slovenskih in srbohrvaških prevodov, kar je raziskovalcem olajšalo delo pri iskanju
slovensko-češkoslovaških literarnih stikov. Med mnogimi prevedenimi češkimi deli in članki je Smolej
v Slavistični reviji na zgoščen način povzel knjižne in revijalne izdaje iz slovaške književnosti
v slovenščino, hkrati pa navedel tudi članke, ki so se nanašali na slovaško kulturo. Mnogi od njih so
omenjeni in smiselno umeščeni v kontekst tudi v pričujoči disertaciji.
Obdobje popolne kulturne izoliranosti, t. i. obdobje gluhote in nemote, ki je prineslo skoraj petletno
pretrganje stikov med Slovenci in Slovaki, se je začelo leta 1950789 (oz. pogojno 1951790) in je trajalo do
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To leto sta v Slavistični reviji izšla članka o korespondenci med Vrazom in Šafaríkom ter poročilo o izidu knjige
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str. 203–218; F. Bezlaj: E. Pauliny: Dejiny spisovnej slovenčiny. Slavistična revija, 4, 1951, neoznačeno.)
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leta 1955.791 V tem času ni mogoče najti skoraj nobenih zapisov in poročil, ki bi pričali o nadaljevanju
povezovanja omenjenih dveh narodov,792 izjema pa so bila otroška dela ter povezovanje z vojvodinskimi
Slovaki, kar je že bilo opisano v prejšnjem poglavju. Sodelovanje pri prevajanju otroške književnosti med
Slovenci in vojvodinskimi Slovaki se je sicer začelo leta 1954, že leto prej pa je V. Smolej pod
psevdonimom Lado Prek793 v slovenski otroški reviji Ciciban objavil prevod slovaške pravljice R. Klačka
s slovenskim naslovom Prababica pripoveduje.794 Podobno je objavil še nekaj drugih slovaških in čeških
prevodov pravljic, zlasti v Pionirskem listu795 ter Pionirju, začel pa je tesneje sodelovati tudi z ljubljansko
založbo Mladinska knjiga, ki je v naslednjih letih izdala več slovaških prevodov kot tudi slovaških izdaj
slikanic za otroke. Leta 1956 so izšle še Slovaške pravljice v samostojni knjižni izdaji, ki ji je V. Smolej
dodal spremno besedo.796 Obdobje intenzivnejšega prevajanja slovaških pravljic v slovenskih otroških
revijah in izdajanje slovaških slikanic se je nadaljevalo do leta 1960.797
V petdesetih letih je ob navedeni mladinski knjižni produkciji izšlo izrazito manjše število člankov, ki so se
posvečali slovaškemu kulturnemu in političnemu prostoru. Pa tudi članki, ki so izšli, so se skoraj povsem
izognili vrednotenju ter podrobnejši analizi kulturne in politične situacije med Slovaki. V letu 1953 je
edini tak članek objavil časopis Naši razgledi,798 v katerem je bila predstavljena nova gospodarska
reforma na Češkoslovaškem, ki je močno burila duhove, naslednji članki, politično bolj nevtralni pa so po
nekajletnem premoru spet začeli izhajati leta 1955. Prvi takšen članek je napisal B. Borko,799 ki je v glasilu
slovenskih založb Knjiga nanizal nekatere nove izdaje češke in deloma tudi slovaške povojne književnosti.
Zadržano so se Borkovemu članku pridružili članki V. Smoleja, ki je bil tudi sam postavljen pred dejstvo,
da je za objavo moral posegati po manj politično občutljivih temah ali pa se omejiti zgolj ne posplošene
omembe nekaterih jubilejev slovaških in čeških avtorjev. Tako so že v prvem letniku Jezika in slovstva,
novega glasila Slavističnega društva Slovenije, ki je začel izhajati v letih 1955-1956 izšli trije članki,
povezani s Slovaško – prvi je na kratko prinašal vest o obletnicah češke pisateljice B. Němcove in
slovaške pisateljice Šoltésove ter o prihajajoči stoti obletnici smrti osrednje osebnosti slovaškega
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narodnega preporoda Ľ. Štúra.800 O Štúru je Smolej pisal tudi v drugih člankih, ki so izšli v tem obdobju,
med njimi v članku Slovaška romantika,801 ki je izšel v eni od naslednjih številk Jezika in slovstva. V njem
je bila poudarjena Štúrova osrednja vloga pri formiranju slovaškega jezika, obenem pa je avtor članka
predstavil še druge slovaške jezikoslovce in književnike, ki so zaznamovali slovaško romantiko in obdobje
narodnega preporoda (J. M. Hurban, M. M. Hodža; S. Chalupka, J. Botto, A. Sládkovič, J. Kráľ, pa tudi
J. Kalinčiak in J. Palárik). O stoletnici šturovstva, slovaškega narodnega gibanja, je Smolej pisal še v reviji
Nova obzorja,802 mariborski reviji za kulturo in politiko, kjer je izpostavil pomen gibanja v polpretekli
slovaški zgodovini, ki se je uprlo madžarskim pritiskom, v Slavistični reviji pa je objavil tudi kritiko
slovenskega prevoda pomembnega Štúrovega spisa O národních písních a pověstech plemen
slovanských.803 V kritiki je Smolej prevajalcu F. Žličarju očital slab prevod ter mu oponesel, da besedilo ni
bilo prevedeno v celoti.804
Na podoben način so se zvrstili tudi Smolejevi naslednji članki v Jeziku in slovstvu – v članku Iz češkega in
slovaškega kulturnega življenja805 je pisal o ponatisu Šafaříkove806 knjige Slovanski narodopis ter smrti
tajnika Slovaške matice Š. Krčméryja, ki je, kot je že bilo omenjeno, med svetovnima vojnama prevajal
Župančičeve pesmi. Smolejeva članka Požun, Bratislava in podobno807 ter Čeh, Slovak in Čehoslovak808 pa
sta izpostavljala pravilen zapis slovaških krajevnih imen ter samostojnega slovaškega naroda, ki je bil
večkrat napačno opredeljen kot češki ali pa skupno češkoslovaški.
Tehtnejši literarnokritiški članek je bil leta 1957 objavljen v Aškerčevem zborniku, ki je izšel ob stoti
obletnici pesnikovega rojstva, v njem pa je V. Smolej med gradivi in zapiski načrtal nekaj povezav
Aškerca s Slovaki. 809 Prvi slovaški motiv je Smolej našel v Aškerčevi pesmi Svetopolkova oporoka, kjer je
poudaril, da predstavljena parabola o svežnju šib ni slonela na slovaških virih, temveč se je z bogato
tematološko prisotnostjo razvila iz različnih zgodovinskih virov in ob nekaterih slovenskih predelavah, na
katere je Smolej nazorno opozoril. Naslednja pesem, ki je bila predstavljena v članku, je Aškerčeva
pesem Brat Slovak, ki velja za popotno pesem in je bila objavljena leta 1891 v Ljubljanskem zvonu.
Pesem je v podnaslovu označena s krajevnim poimenovanjem Rutka, kar je madžarsko ime za slovaško
mesto Vrútky, kakor ga prevaja tudi že Ľ. Podjavorinská v slovaškem prevodu. Podjavorinská je
s pomočjo vojvodinskega Slovaka prevajalca V. Mičátka prevedla sicer zgolj peščico Aškerčevih pesmi,
toda vpliv njegove epike na njeno lastno ustvarjanje je nezanemarljiv, saj je od leta 1909, torej dve leti
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Nekaj čeških in slovaških jubilejev, Jezik in slovstvo, 1, 1955/56, št. 2, str. 64.
Slovaška romantika. Ob stoletnici Štúrove smrti, Jezik in slovstvo, 1, 1955/56, št. 10, str. 298–304.
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Rojstvo slovaškega naroda (ob stoletnici štúrovstva), Nova obzorja, 9, 1956, str. 255–261.
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807
Jezik in slovstvo, 2, 1956/57, št. 7, str. 331-332. V članku je Smolej med zanimivostmi omenil, da sta v Bratislavi
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po objavi prevodov, začela tudi sama objavljati pripovedne pesmi. V nadaljevanju je Smolej izpostavil še
prevod pesmi Moja muza, ki ga je v časopisu Slovenský denník objavil F. Votruba, pri čemer pa je po
Smolejevem mnenju šlo zgolj za nedokončan osnutek prevoda, saj so bile mnoge besede v prevodu
prevzete iz češkega prevoda, nekatere pa so ostale celo v slovenščini, kar nakazujeta besedi bakla in
kvišku, ki sta bili objavljeni v oklepaju.
O slovenskih prevodih v slovaščino je V. Smolej pisal tudi v dveh člankih, objavljenih v političnem,
gospodarskem in kulturnem listu Naši razgledi – gre za članka Slovaški prevodi iz slovenščine810 in
Prevajalčevi zapiski iz ČSR.811 Zanimiv je zlasti drugi, preglednejši članek o slovaških prevodih po vojni, ki
je nastal na podlagi Smolejevega dvomesečnega obiska na Češkoslovaškem in v katerem se je avtor
osredotočil na opis povojnega stanja slovaškega prevajanja iz slovenščine. Kot je navedel v uvodu, so
»*p+olitične razmere po 1948 *...+ povročile, da se je v ČSR ta in oni dobri prevajalec pri svojem delu
usmeril drugam, tako da mu prevajanje iz slovenščine ni več njegova glavna osebna potreba.«812 Med
slovaškimi prevajalci je Smolej kot najplodnejšega v zadnjih desetletjih omenil J. Irmlerja, ob že
navedenih njegovih prevodih v prejšnjih poglavju pa je zanimiv zlasti podatek, da je imela slovaška
založba Osveta iz Martina leta 1958 pripravljen tudi njegov prevod Cankarjevih Hlapcev, ki pa kasneje ni
bil izdan. Več Irmlerjevih rokopisov je nedodelanih ostalo v predalu, med njimi pa je Smolej izpostavil
Bratovščino Sinjega galeba,813 dramo Svet brez sovraštva,814 Prežihove Samorastnike ter več Cankarjevih
del. Irmlerjeve prevode je Smolej vrednotil pozitivno: »Ker je Irmler kot slavist študiral eno leto
v Ljubljani, se lahko zanesemo tudi na njegovo znanje slovenščine.«
V obdobju do leta 1948 je svoje prevode iz slovenščine objavljal tudi J. Ambruš, ki je leta 1947 izdal
Cankarjevo delo Na klancu. Kot je navedel Smolej: »Ambrušov vzgled kaže, kaj lahko stori človek, ki ima
oseben odnos do neke literature in more svoje poznavanje te literature uveljaviti v založbi. Takih
poznavalcev in propagatorjev manjka danes na vseh treh straneh, na slovenski, slovaški in češki. Vzgojiti
jih seveda more edino študij v drugi deželi.«815 Ambruš se je kasneje povsem posvetil znanstvenemu delu
na Slovaški akademiji znanosti, zato Smolej dodaja, da »ni mogoče od njega ničesar pričakovati na
področju slovensko-slovaškega prevajalstva.«816 Ob Ambrušu je bil omenjen še M. Václav s prevodom
Brecljeve poljudnoznanstvene knjige, ki je v kratkem času doživel kar tri izdaje, Slovaška matica pa je
v zbirki Slovaška knjižnica leta 1949 idala tudi njegov prevod Prežihove Jamnice, toda kot je že bilo
omenjeno, knjiga takrat ni prišla med bralce.
V članku je bil omenjen tudi manj znani prevajalec B. Nociar,817 sicer asistent na zgodovinskem seminarju
v Bratislavi, nato pa bibliograf v univerzitetni knjižnici, ki je odlomke iz slovenske književnosti (L. Kuhar,
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Naši razgledi, 7, 1958, št. 1, str. 12-13.
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Ibid.
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Prevod tega dela je leta 1957 objavil že vojvodinski Slovak S. Mikovic, izšel pa je pri vojvodinski založbi Kultúra.
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Ibid.
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Bohumil Nociar se je rodil leta 1918 na Hrvaškem, nedaleč od Osijeka. Po vojni je v Bratislavi študiral zgodovino
in filozofijo, kot asistent pa je pomagal pri ustanovitvi oddelčne knjižnice. Leta 1952 se je zaposlil v Univerzitetni
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C. Kosmač, L. Mrzel, M. Kranjec) objavil v različnih bratislavskih tednikih in dnevnikih, nekaj njegovih
prevodov pa je ostalo v rokopisu (T. Seliškar, F. Bevk, J. Javoršek). Ob njem so omenjeni še nekateri
prevajalci iz Vojvodine, ki »imajo svojevrsten pomen za širjenje naše *slovenske, op. a.] literature med
Slovaki«818 – V. Mičátek in njegova sestra E. Mičátková, A. Mráz, J. Siracký ter S. Miklovic – ki pa so imeli
pomanjkljivo znanje slovenščine, saj so iz nje prevajali prek srbohrvaščine.
Smolej je ob navedbi prevajalcev ponudil primerjavo izdanih prevodov, v kateri je priznal, da so Slovenci
po vojni s prevajanjem daleč zaostajali za Slovaki. Na Slovaškem je v tem obdobju izšlo osem knjig iz
slovenske književnosti, pri čemer jih je enako število izšlo tudi v Vojvodini, kar je skupaj torej 16 del,
Slovenci pa so v istem obdobju iz slovaške književnosti prevedli le pet del, pri čemer pa so med deli bile
dve pravljici in ena zbirka Čebelice, kar pomeni le dve resni knjigi. Smolej je prav tako dodal, da ima
Slovaška velike načrte s prevajanjem, predvsem Prešernovih, Cankarjevih in Župančičevih del. Ob tem pa
Smolej Hečkovih prevodov Prešerna, ki so izšli v reviji Slovenské pohľady, ni vrednotil za najboljše:
»Hečko pozna slovenščino samo pasivno in zato ni vedno najbolj posrečeno zadel izvirnika,«819 ter dodal,
da bi Hečku prav prišla lektorska pomoč. Izboljšanje in oživitev prevajalskih aktivnosti je Smolej videl
predvsem v kulturnih izmenjavah, saj kot navaja, je »*i+zmenjava ljudi med nami in njimi *...+ najboljša
pot, da popravimo trenutno kar zelo žalostno stanje na obeh straneh.«820 Nekaj dodatnega upanja mu je
vlival podpis češkoslovaško-jugoslovanske pogodbe o sodelovanju v kulturi, znanosti, prosveti in šolstvu,
ki je bila v Beogradu podpisana že konec januarja 1956, v Pragi pa ratificirana šele 28. oktobra 1957.
Ob omenjenem preglednem članku so bili v Naših razgledih objavljeni tudi prevodi iz češke in slovaške
književnosti ter več člankov o češki umetnosti. Pesniške prevode je pripravila Avgusta Smolej, od
slovaških pesnikov pa so bile objavljene pesmi M. Hečkove-Jančove Neznani, I. Kraska Suženj ter
Ljubezenski sonet J. Kollárja.821
V reviji Jezik in slovstvo je V. Smolej v začetku leta 1959 izdal kritiko dveh slovenskih knjig,822 ki sta
približali motiv Jánošíka, slovaškega razbojnika in ljudskega junaka, ki je navdihoval slovaške pisatelje ter
ljudsko slovstvo. Smolej je ob motivu Jánošíka navedel, da so na Slovaškem po njem nastala številna
dela, zlasti v romantiki, napisana je bila celo opera ter posnet tudi že film. Leta 1958 je motiv Jánošíka
v Sloveniji predstavil B. Kozinc,823 ko je izšel njegov prevod knjige M. Malýja Jánošík, že leto prej pa je po
delu J. Mahna snov dramaturško obdelal F. Žižek v delu Hajduk Janošik. Prevod in predelavo je Smolej
ocenil za neustrzna, saj so se v prevodu pojavljale številne izposojenke824 in celo nekaj bohemizmov,
v drami pa je bil jezik precej okoren.

knjižnici v Bratislavi in je prevajal zlasti iz ruščine. Leta 1956 je umrl v tragični letalski nesreči. (Knižnica, 7, 2006,
št. 2, str. 60–62. http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2006/februar/60.pdf [april 2018].)
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B. Kozinc, publicist in prevajalec, se je šolal na učiteljišču in trgovski šoli v Pragi, prevajal pa je zlasti iz češčine,
nemščine in delno še iz srbohrvaščine ter angleščine. Izdal je tudi manjše število slovaških prevodov.
824
Navedene so besede: dereš, dolman (tip plašča), valaška (robilnica), huzarek (visoka konjeniška čaka) idr.
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Iz leta 1959 velja spomniti na uprizoritev drame slovaškega dramatika judovskega rodu L. Lahole Madeži
na soncu, ki jo je v sezoni 1958/59 v svoj repertoar umestilo Slovensko narodno gledališče v Trstu. Pri
uprizoritvi Laholove drame je presenetljivo zlasti število ponovitev – premiera Madežev na soncu je bila
14. februarja 1959,825 od takrat pa je tržaško gledališče igro ponovilo več kot tridesetkrat. Dramo v treh
dejanjih je prevedel V. Zupan, režiral pa J. Babič, ki je bil tedaj v Trstu tako ravnatelj gledališča, kot tudi
igralec in režiser.826 Da je Babič izbral slovaško dramo, ni bilo nič nenavadnega, saj je v tem obdobju
režiral tudi nekatere druge drame slovanskih avtorjev, Laholo pa je obenem še osebno poznal. Lahola je
namreč s Slovaške odšel v emigracijo leta 1949 in se po nekaj letih, preživetih v Izraelu, za krajši čas
ustalil v Jugoslaviji. Tukaj je z Babičem sodeloval že kot scenarist pri njegovem filmskem prvencu Tri
četrtine sonca,827 Ž. Petan pa je v ohranjenih spominih zapisal, da se je Lahola že v nekaj mesecih naučil
slovenščine ter bral slovenske klasike v izvirniku. Med njegovo zapuščino je mogoče najti celo dve kratki
zgodbi v slovenščini. 828
V drugi polovici petdesetih let se je počasi začela uveljavljati nova generacija prevajalcev. Med njimi sta
s svojo prevajalsko potjo iz slovaške književnosti pričela Smolejeva študenta na filozofski fakulteti
v Ljubljani Lojze Fink829 in Marijan Brecelj,830 ki sta tudi največ obetala. Brecelj je v enem od pisem
Smoleja opisal kot dobrega predavatelja: »Vaših predavanj sem bil izredno vesel, komaj sem čakal, da
sem lahko prišel k Vašim uram. V resnici ste mi vzbudili veliko veselje do slovaščine s točnim, umirjenim in
natančnim podajanjem snovi!«831 Po nekaj poskusih prevajanja je leta 1957 pri mariborski založbi
Obzorja izšla knjiga Sivogrla, ki je vljučevala Minattijev prevod istoimenske pravljice ruskega pisatelja
Mamina Sibirjaka, skupaj z njo pa sta bili v knjigi objavljeni še dve krajši slovaški ljudski pravljici. Gre za
pravljici Sončni konj ter Zlata podkev, zlato pero in zlati las, ki sta ju prevedla L. Fink in M. Brecelj.832 Oba
mlada prevajalca sta prevedla še nekaj slovaških besedil, med katerimi so bile večinoma pravljice in
krajša prozna dela. Brecelj je svoje prevode objavljal v mladinski prilogi Barčica, ki je izhajala pri glasilu
825
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Slovenski Jadran v Kopru, Fink pa je prevode objavljal v otroški reviji Pionir ter v pretežni meri v glasilu
lovske zveze Lovec. Tu je v letih 1958–1960 objavil pravljice Bela miš,833 Jelen,834 Mlinar Jaka,835 Kuna,836
Metulj,837 Vrani838 in pravljico Medvedek Matjaž,839 ki je izhajala v nadaljevanjih.
Tako Brecelj kot tudi Fink sta se leta 1965 in ponovno leta 1966 udeležila poletne šole slovaškega jezika
in kulture,840 kar je pozitivno vplivalo na njuno prevajalsko delo. Brecelj se je po vrnitvi lotil prevajanja
Ľ. Ondrejova, ki ga je prevajal počasi in ga naposled ni dokončal,841 ter pravljice R. Morica Srnjaček
Uhaček, ki jo je prevajal s pomočjo nemškega prevoda842 ter je izšla leta 1968 pri Mladinski knjigi. Tega
leta je izšel še prevod Ferkove črtice Pravljica o darovih,843 objavljeni pa so bili tudi trije prevodi
L. Mňačka, ki mu ga je priporočil Smolej, in sicer Na pokopališču,844 Okus oblasti845 ter Klara.846 Fink je
nadaljeval s prevajanjem Ľ. Ondrejova ter leta 1966 izdal prevod celotne zbirke njegovih besedil za
otroke, ki je izšla pod naslovom V savanah in planinah.847 Pri tem prevodu je Fink sodeloval z Viktorjem
in Avgusto Smolej, saj je bila ob Finkovem prevodu iz pisateljeve trilogije zgodb za otroke prevedena še
zbirki z naslovom V džunglah ob ravniku (prevedel V. Smolej), Avgusta Smolej pa je prevode zaokrožila
s prevodom knjige V tropskih pragozdovih – vsa tri dela so izšla pri založbi Obzorja.848 Ob medicinskem
priročniku L. Ebringera Ljudje in mikrobi, ki ga je Fink prevedel leta 1965, je omenjeni prevajalec
sodeloval s Smolejem tudi leto kasneje. Iz slovaščine sta prevedla delo Medicina na krivih potih češkega
politika in zdravnika F. Blahe, ki je v njem opisal svoje vojne izkušnje iz taborišča v Dachauu. Fink je želel
prevesti tudi Jašíkov roman Námestie svätej Alžbety, ki ga je za objavo ponudil založbi Borec, koprski
založbi Lipa pa je poslal Bednárov roman Hromový zub, ki pa ga založba kasneje ni umestila v svoj
program. Podobno je bilo z Johanidesovo zbirko kratkih zgodb Súkromie ter zgodovinskim romanom
Babylon slovaške pisateljice M. Figuli, ki jo je uredništvo Lipe po objavljeni Smolejevi recenziji sicer že

833

Rudo Moric: Bela miš. Pionir, 1958, št. 6, str. 171–174.
Lovec, 41, 1958, št. 7, str. 204-205.
835
Lovec, 41, 1958, št. 8, str. 236-237.
836
Rudo Moric: Kuna. Lovec, 42, 1959, št. 2, str. 46.
837
Pionir, 1959, št. 1, str. 23-24.
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uvrstilo v svoj program, kasneje pa so prevod odpovedali, saj je, po Finkovem mnenju, zavladal načelen
odpor do vzhodne literature.849
Ob Finku in Breclju je v šestdesetih letih nekatera dela iz slovaščine prevedel še B. Kozinc, ki je po knjižni
izdaji knjige o Jánošíku objavil še prevode v Obzorniku, mesečniku Prešernove družbe, ter v slovenski
ženski in družinski reviji Naša žena.850 Osrednjo prevajalsko vlogo pa je še naprej zasedal Smolej, ki je
v šestdesetih nadaljeval s plodnim delom, tako na prevajalskem kot literarnovednem ter pedagoškem
področju. Ob krajših člankih, ki jih je objavil konec petdesetih in na začetku šestdesetih let,851 je Smolej
leta 1961 objavil prevod dveh Ondrejovih romanov iz trilogije Sonce nad gorami, in sicer prva dva dela:
Mladost na samoti in Viharni svet. Romana sta izšla pri mariborski založbi Obzorja, o izidu pa je poročal
tudi slovaški časopis Kultúrny život, kjer je avtor (predvidevamo lahko, da je šlo za M. Filipa) omenil, da
je prevajalec V. Smolej h knjigi napisal zelo lepo in informativno spremno besedo.852
Naslednje leto, leta 1962, je Smolej dokončal enega od najobsežnejših prevod iz slovaške književnosti.
Pri Cankarjevi založbi je izšla družinska kronika slovaške kmečko-obrtniške družbe z naslovom Rdeče
vino, ki jo je napisal F. Hečko, brat prevajalca iz slovenščine in lektorja V. Hečka.853 Roman je Smoleju
v prevajanje priporočil B. Borko že leta 1955, svoj izbor pa je podkrepil z mislijo: »Nemara bi bilo zaradi
opisov vinorodnih krajev in vinogradnikov zanimivo tudi za naše občinstvo?«854 Že dve leti po izidu
Rdečega vina je Smolej izdal še en obsežnejši prevod iz zakladnice slovaških klasičnih del, ki skupaj
s Hečkovim romanom predstavlja vrh slovaškega knjižnega ustvarjanja tega obdobja – prevedel je roman
F. Švantnerja Življenje brez konca, ki je bil na Slovaškem natisnjen posmrtno. Slovenski prevod je izdala
mariborska založba Obzorja. To leto je bilo za Smoleja zelo plodno, saj je istega leta Prešernova družba
izdala tudi njegov prevod Mináčevega romana Smrt hodi po hostah, v Cicibanovi knjižnici pa je izšla še
pravljica R. Morica O divji rački.
Naslednjega leta je Smolej izdal štiri povezane članke o Bratislavi,855 ki jih je napisal po obisku slovaške
prestolnice. Tri je objavil v reviji Naši razgledi, eden pa je bil objavljen v glasilu Prosvetni delavec,856 vsem
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Fink je prav tako imel občutek, da so se pri založbi Lipa spet za nedoločen čas zaprla vrata prevodom iz
slovanskih jezikov. (Glej korespondenco V. Smoleja: Lojze Fink, 16. 9. 1966; 19. 12. 1966; 27. 1. 1967; 3. 2. 1967;
21. 12. 1967. RO NUK, Ms 1971.)
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S. Hurban Vajanský: Drvarjeva žena. Obzornik, 15, 1960, št. 9, str. 695–698. L. Mňačko: Nokturno. Obzornik, 21,
1966, št. 5, str. 321–325. J. Blažková: Ni velike ljubezni. Naša žena, XXVI/XVI, 1966, št. 5, str. 183.
V Obzorniku (18, 1963, št. 1, str. 53-54) je bil objavljen tudi prevod J. Talla Zgodilo se je sredi belega dne ..., kjer pa
prevajalec ni naveden. Sklepamo lahko, da je tudi ta odlomek prevedel B. Kozinc.
851
Pomembnejši so zlasti članek o I. Žaboti v reviji Nova obzorja, članek o Prešernu v slovaščini, objavljenem v Delu
(10. 12. 1961), v katerem Smolej omenja prevod V. Hečka, in članek Zgodovina slovaškega slovstva, ki je bil
objavljen v Naših razgledih. (Glej A. Rozman, 1992: 131-132.)
852
Kultúrny život, XVII, 1962, št. 2, str. 4.
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V. Hečko je Smoleju v pismu zaupal, da ga je veselilo, da je prav on prevajal roman o njegovi družini. (Glej
korespondenco V. Smoleja: Viťazoslav Hečko, 28. 4. 1962. RO NUK, Ms 1971.)
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Glej korespondenco V. Smoleja: Božidar Borko, 28. 7. 1955. RO NUK, Ms 1971.
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Pedagoška Bratislava, Prosvetni delavec, 17. 3. 1965. Literarna Bratislava, Naši razgledi, 14, 1965, št. 7, str. 147.
Gledališka Bratislava. Meseca februarja, Naši razgledi, 14, 1965, št. 9, str. 188-189. Polemična Bratislava, Naši
razgledi, 14, 1965, št. 17, str. 353.
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Prosvetni delavec je bilo glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti, ki je izhajalo med letoma 1950 in
1991.
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pa je bil skupen opis različnih kulturnih aspektov največjega slovaškega mesta in nasploh slovaške
družbe, ki se je znašla v naelektrenem ozračju. V člankih je Smolej izpostavil, da so se ljudje naveličali
instantne umetnosti in da zahtevajo drugačno ustvarjanje. V tem duhu je v vseh člankih predstavil
sodobno kulturno dogajanje, poglobljen pa je bil zlasti članek o književnosti, v katerem je poročal
o preporodu knjižne produkcije na Slovaškem. Sredi šestdesetih let so spet začela izhajati dela, ki so bila
po drugi svetovni vojni prepovedana, vezni člen med staro in novo generacijo pa je bil L. Novomeský, ki
ga je Smolej natančneje predstavil. Med rehabilitiranimi pisatelji je bil tudi Hečko, ponovno pa so lahko
svoja dela objavljali še Bednár, Švantner, Tatarka in Figuli. V senci zavračanja starega zgrešenega
političnega vodila so v pozabo odšla socrealistična dela, zlasti dela P. Jilemnickega (med njimi romani
Kronika, Neorano polje ter Kompas v nas – za slednjega je Smolej navedel, da je sploh brez vsakršne
umetniške vrednosti). Od mlajše in prihajajoče generacije so bili med pisatelji v članku navedeni
V. Šikula, P. Ševčovič, L. Ťažký, počasi pa so na sceno prodirali še Blažková, Johanides, Kužel, Tallo, Sever,
Jaroš, Jarunková in Hykisch. Slovaška poezija je bila po drugi strani manj raznolika, predvsem pa v senci
Novomeskega. Med novo pesniško generacijo je Smolej omenil Válka, Mihálika, Mihalkoviča, Stacha in
Beniaka.
Leta 1965 je s prevajanjem iz slovaščine pričela tudi Zdenka Škerlj Jerman, ki je sicer zaslužna za mnoge
slovenske prevode češkega leposlovja in otroške književnosti. V slovenščino je prevedla roman
L. Mňačka Smrt se imenuje Engelchen. O izidu knjige je na kratko poročal R. Moric,857 ki se je konec leta
1964 mudil na beograjskem knjižnem festivalu, obiskal pa je tudi Ljubljano. Takrat je namreč založba
Mladé letá skupaj z Mladinsko knjigo pripravila manjšo razstavo, na kateri sta sodelovala tako Smolej kot
tudi Škerlj Jerman, ki je pred kratkim dokončala Mňačkov prevod, ki je nato izšel leta 1965. Moric je še
zapisal, da se bo založba Mladinska knjiga spomladi predstavila tudi na razstavi v Bratislavi.
V tem obdobju je bilo spet mogoče začutiti oživitev neposrednih kulturnih stikov med Slovaki in Slovenci,
saj so bili obiski različnih skupin in delegacij pogostejši. Že oktobra 1964 je Ljubljano obiskal M. Válek
skupaj s češkim pesnikom O. Mikuláškom, spomladi naslednjega leta pa je v Ljubljani gostoval ansambel
Slovaškega narodnega gledališča.858 Slovaki so nastopili s tremi predstavami, in sicer so na treh večerih
od 30. maja do 1. junija uprizorili dramo slovaškega avtorja P. Karvaša Antigona in ostali, komedijo
C. Goldonija Pahljača in Albeejevo igro Kdo se boji Virginie Woolf? Z zadnjo predstavo so navdušili
slovenske gledališčnike, ki so v naslednji gledališki sezoni z isto predstavo gostovali v Bratislavi.
Eden od pomembnejših obiskov, ki je vzbudil nemalo zanimanja v slovenski javnosti, je sledil novembra
1965, ko je Slovenijo obiskala slovaška pisateljska delegacija, v kateri sta bila slovaška pisatelja M. Ferko
in L. Ťažký.859 Intervju s Ferkom, urednikom slovaške revije Slovenské pohľady, je bil objavljen v dnevniku
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Kultúrny život, XX, 1965, št. 1, str. 9. R. Moric, sicer znan slovaški mladinski pisatelj, je leta 1959 postal direktor
slovaške založbe Mladé letá in je dobro poznal tudi Slovenijo, saj je tesneje sodeloval s slovensko založbo
Mladinska knjiga.
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Nekaj gradiva o gostovanju hrani Arhiv Republike Slovenije (SI AS 2055/1741).
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O obisku je med drugim v časopisu Delo (17. 11. 1965) B. Borko objavil članek Slovaški književniki v Ljubljani.
Na Slovaškem pa je informacijo o obisku podal B. Choma, ki se je pogovarjal s pisateljem L. Ťažkim (Kultúrny život,
XX, 1965, št. 50, str. 12.).

166

Večer,860 v njem pa je slovaški urednik in pisatelj spregovoril o delu slovaških založb in založniški politiki
na Slovaškem. Pogovor z L. Ťažkim je objavila revija Dialogi,861 kjer je slovaški pisatelj predstavil etape
slovaške književnosti po drugi svetovni vojni in takratni proces destalinizacije v sodobni književnosti. Kot
je poudaril Ťažký, je bilo obdobje od konca vojne do šestdesetih let politično in kulturno zelo razgibano:
»Reči smemo, da smo doživeli več vzponov in upadov kulturnega življenja in literature.«862 Prvo obdobje
je bil čas do leta 1948, ko je v književnost odsevala živa, neposredna doživetja protifašističnega boja. Po
komunističnem prevratu je književnost kmalu postala vodena, usmerjena, z didaktično in vzgojno
funkcijo v komunizmu – v rokah promocije kolektivizacije, doseganja norm, povečevanja produktivnosti,
vzgoje mladine k domoljubju in sovraštvu do imperializma; šlo je za shematizem, ki je prinesel upad
resnične umetnosti. Tretje obdobje pa je sledilo po XX. in XXIII. kongresu KP Sovjetske zveze (leta 1956 in
1961), ki je prineslo razkrinkanje mita o Stalinu in sprostitev mišljenja. Na Češkoslovaškem je bil s tem
povezan XII. kongres komunistične partije (konec leta 1962), na katerem so rehabilitirali žrtve režima,
nakazana pa je bila tudi nova smer razvoja družbe. Ťažký je prihodnost videl v razredni osvoboditvi in
popolni narodni svobodi. Ta naj bi prinesla nov umetniški zagon, saj so bili po njegovem mnenju takratni
slovaški ustvarjalci zgolj epigoni, ki so prevzemali ideje iz tujine in niso iskali novega v sebi.
Ozračje sredi šestdesetih let je bilo spet naklonjeno češkoslovaškemu ustvarjanju in povezovanju. Obisku
pisateljske delegacije leta 1965 so sledile nove pobude za sodelovanje med slovenskimi in slovaškimi
pisatelji, ki so se v naslednjih kratkih treh letih tudi uresničevale.863 Že prihodnje leto, ob ponovnem
obisku M. Ferka v Sloveniji, je F. Forstnerič za Večer priobčil članek o slovaškem Društvu ljubiteljev
poezije864 – iz te ideje je pri Mladinski knjigi začela nastajati zbirka Lirika,865 sam pisatelj pa je na obisku
zbiral ideje in možnosti za objavo slovenske književnosti v slovaški literarni reviji Slovenské pohľady. Ob
tem se je utrjevala tudi skupna pobuda o izdaji slovarja in nakupu skupnega počitniškega doma za
slovenske in slovaške pisatelje. Prav za slednjo idejo se je na obisku konec leta 1965 močno zavzela
Zveza slovaških pisateljev z V. Žabkayom na čelu kot vodjo oddelka za mednarodne zadeve. Že spomladi
naslednjega leta so Slovaki pisali, da so zagotovili svojo polovico kupnine za počitniški dom v Piranu, na
Belem Križu, spodbudili pa so tudi slovensko stran, da bi zagotovila finančna sredstva, s čimer bi lahko
idejo kar najhitreje uresničili.866 Do nakupa hiše je prišlo leta 1967, Smolej pa je v pismu K. Palkoviču
sporočil, da bo 13. maja 1967 v Piran prišla delegacija slovaških in čeških pisateljev, da bodo skupaj
s slovenskimi kolegi slovesno prevzeli pisateljski počitniški dom v skupno oskrbo in last.867 Dom zveze
slovenskih in slovaških pisateljev je bil nato slavnostno odprt 17. maja, o čemer je poročala revija
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M. Ferko: Dežela, kjer je literatura »rentabilna«? Pogovor s slovaškim književnikom. Večer, 3. 8. 1966.
L. Ťažký: Književnost in književniki na Slovaškem. Dialogi, 2, 1966, št. 2, str. 102–106.
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Ibid.
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Zveza slovaških pisateljev se je v pismu zahvalila za slovensko gostoljubnost, obenem pa je izrazila upanje, da
bodo nadaljevali z uresničevanjem točk v zapisniku – predvsem kar se tiče slovarja in pa skupnega počitniškega
doma. (Glej korespondenco V. Smoleja: Sväz slovenských spisovateľov, 10. 1. 1966. RO NUK, Ms 1971.)
864
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Rozman 1998: 72.
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867
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Kultúrny život.868 Po tem letu pa so še vse do devetdesetih let na dopust v Piran prihajali slovaški (in tudi
češki) pisatelji.869
Pri ponovno oživljenem sodelovanju med slovenskimi in slovaškimi pisatelji je V. Smolej leta 1966, po
obisku L. Ťažkega, izdal odlomek iz njegove novele Divji Adam. Zgodba prikazuje Bratislavo med nemško
vojno okupacijo ter spor med sinom, ki se je spoprijateljil s pripadniki SS, in njegovimi starši. Ob prevodu
je Smolej na kratko predstavil slovaškega pisatelja ter zbirko treh novel Tolpa divjih Adamov.870
Naslednje leto je prevode iz sodobne slovaške književnosti objavil tudi I. Minatti, ki je za revijo
Problemi,871 revijo za kulturna in družbena vprašanja, pripravil prevode pesmi sodobnih slovaških
pesnikov – J. Mihalkoviča (Marianna), M. Kováča (Čakanje, Barok, Balzac) in V. Kovalčíka (Mlin,
Madrigal, Poslušam dež, Avtoportret z luno, Pot in Portret). Tega leta pa je prav tako izšel Minačev esej
Adam, Adam, kdo si?, ki ga je v dveh delih izdal študentski list Tribuna,872 prevedel pa H. Vogel. Esej je iz
zbirke Paradoksi, ki je izšla leto prej, v njej pa je avtor v treh esejih na šaljiv način približal znane miselne
paradokse. Prevajalec, ki je ob uvodu zapisal še kratko uvodno misel, je v prevedenem eseju opozoril
zlasti na prikaz razmer na Slovaškem, ki so dokazovale, da je med Slovaki prevladoval odprt duh.
V takšnem ozračju, letih vsesplošnega kulturnega in političnega odpiranja ter sodelovanja, so potekala
različna srečanja in obiski delegacij. Med njimi naj omenim še srečanje prevajalcev na Češkoslovaškem
(v Pragi in Bratislavi), ki je potekalo na začetku junija 1966 in ki se ga je med petdesetimi povabljenimi
gosti iz 16 držav udeležil tudi V. Smolej. V članku,873 ki ga je objavil po vrnitvi s konference, je zapisal, da
se je prevajanje iz češčine in slovaščine po vojni razmahnilo, zlasti v slovanskih državah, pri čemer pa ni
šlo več le za leposlovje, temveč so se prevajala tudi strokovna, znanstvena in poljudnoznanstvena dela,
potopisi ter politična literatura. Novo možnost predstavitve pa sta ponujala še radio in televizija, čeprav
ta dva vira pri slovensko-slovaških odnosih v petdesetih in šestdesetih letih nista bila dobro
izkoriščena.874 Že mesec dni kasneje se je Smolej udeležil še druge konference, tokrat konference
Literarni odnosi Slovakov in južnih Slovanov, ki je potekala v dvorcu Smolenice na Slovaškem.875 Smolej je
na njej predstavil članek Slovenské motívy v slovinskej literatúre v druhej polovici 19. storočia, ki je
kasneje izšel v konferenčnem zborniku.
Avgust 1968 in nenadna zaostritev političnih razmer na Češkoslovaškem je presenetila marsikoga. Da se
tistega poletja ni pričakovalo, da bo prišlo do tako ostrih ukrepov zgovorno pričajo brezskrbne počitnice
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Kultúrny život, XXII, 1967, št. 23, str. 12.
Ni znano, kaj se je s hišo dogajalo v devetdesetih letih po osamosvojitvi, je pa danes spremenjena v hostel, ki
nosi ime po Kosmačevi noveli Trobenta in oblak. Kot pravi oskrbnik, gre še vedno za Dom pisateljev, saj imajo
pisatelji pri nastanitvi prednost, je pa teh obiskov zelo malo. (https://www.rtvslo.si/tureavanture/ fascinantnihoteli/ hostel-na-obali-kjer-boste-med-borovci-morda-dobili-navdih-za-roman/366998 [marec 2018].)
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Problemi, 6, 1967, št. 57, str. 1141–1149.
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nekaterih slovaških in čeških pisateljev v počitniškem domu v Piranu, ki so poletje preživljali pri morju.
Julija je o svojem obisku v Sloveniji pisala A. Kalinová,876 slovaška novinarka in prevajalka, ki je bila
v domu v družbi češkega profesorja J. Kopeckega. Na obisk je vsak večer prihajal C. Kosmač, ki je bival
v bližini in je gostom prevajal večerne novice ter članke iz časopisa Delo. Mediji so takrat prinašali
obsežne novice iz Moskve in Prage ter vlekli vzporednice z letom 1948. Podobno je razmišljal tudi
ljubljanski karikaturist in satirik M. Mavra, s katerim so se gostje srečali in ki je politično situacijo
komentiral z besedami: »Pripravite se na takšne komplikacije, kakršne imamo mi že dvajset let.«877
Že naslednje goste, med katerimi sta bila dva češka pisatelja in dve slovaški pisateljici, je 21. avgusta na
počitnicah v Sloveniji ujela vest o zaostrovanju dogajanja v domovini. Zaradi nastale politične situacije je
bil odpovedan literarni večer, ki ga je pripravljalo Društvo pisateljev in na katerem naj bi nastopili vsi
štirje češki in slovaški pisatelji. V pismu V. Smoleju lahko preberemo, da »zadeva z literarnim nastopom
ni več tako zelo aktualna (glede na najnovejše vesti) in da se bo predsednik pogovoril s pisatelji v našem
domu. *...+ Verjetno pa se bomo dogovorili z uredništvom Naših razgledov, da tiskajo nekaj pesmi in
odlomkov proze v naslednji številki.«878 Njihova dela so bila kasneje objavljena v reviji Sodobnost,
uredništvo pa je ob njihovi objavi izrazilo podporo Češkoslovaški ter pripisalo: »Naša revija je zlasti
v zadnjem času posvečala še posebno pozornost sodobni češki in slovaški književnosti, ki je bila poleg
drugega tudi ogledalo družbenega in duhovnega preroda te dežele.«879 Dve objavljeni pesmi slovaške
pesnice Š. Pártošove (Pištola, Perut za padajoče) je prevedel K. Kovič, prozni odlomek H. Ponické880 Tako
ga bom še vedno čakala ... pa je prevedel B. Borko.
Razpoloženje na Slovaškem mesec dni po okupaciji lepo povzema pismo A. Kmeťa, naslovljeno
V. Smoleju, v katerem je pisec z bridkostjo zapisal:
Prišli so oblaki žalosti. *…+ Vsi so se veselili, da bodo lažje živeli od januarja 1968, zavel je
optimizem. Potem pa so prišli okupanti. *…+ Uvedli so spet cenzuro, prepovedano je svobodno
izražanje in javno zbiranja, stvari ne smemo poimenovati s pravim imenom. *…+ Okupante
moramo imenovati le kot vojske Varšavskega pakta ali prijateljske vojske. *…+ Tudi vse oddajnike
so zasedli in prenehali z objavo svobodnih medijev. *…+ Vsi smo jokali zaradi izdaje našega
slovanskega brata.881
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Váha slovička »njet«, Kultúrny život, XXIII, 1968, št. 30, str. 9. Kalinová je Slovenijo prvič obiskala že leta 1966, ko
je marca v Ljubljani, Zagrebu in na Jesenicah potekalo svetovno hokejsko prvenstvo. V člankih je opisovala
doživetja iz Ljubljane, velik vtis pa je nanjo naredila slovenska arhitektura. V času hokejskega prvenstva je obiskala
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4.1.6 Šolstvo: ustanovitev in historiat lektoratov slovenščine in slovaščine
Pomembna osnova za univerzitetno poučevanje slovenščine in slovaščine je bila mednarodna študentska
organizacija katoliških študentov Pax Romana. Kot je že bilo omenjeno, je leta 1930 na kongresu
v Ljubljani slovaški študent J. Stano spregovoril o ideji, da bi se iz vsake slovanske narodne organizacije
eden ali dva člana posvetila študiju vsaj enega tujega slovanskega jezika. Ideja, ki se je začela
uresničevati z ustanovitvijo stalne komisije za izmenjavo slovanskih katoliških študentov s sedežem
v Bratislavi, je prinesla eno- in dvosemestralne izmenjave. Izmejave so potekale do začetka druge
svetovne vojne in so obrodile vidne rezultate.

4.1.6.1 Lektorat slovenskega jezika in književnosti v Bratislavi
Kot prvi je bil ustanovljen lektorat slovenščine na bratislavski univerzi, ki se je ob osnovanju Slovaške
države preimenovala v Slovaško univerzo.882 Na univerzi so sicer že v dvajsetih letih dvajsetega stoletja
bila organizirana predavanja o slovenski književnosti, ki jih je pripravil češki literarni zgodovinar
F. Wollman, odličen poznavalec jugoslovanske dramatike,883 pri čemer pa takrat še ne moremo govoriti
o organiziranih slovenističnih predavanjih. Wollmanova predavanja so bila osredotočena na dramsko
ustvarjanje in folkloristiko, s čimer so bila študentom predstavljena izbrana poglavja iz slovenske
književnosti v okviru tedanjih predavanj na slavistiki.
O prvem načrtnem predavanju slovenskega jezika in književnosti na Slovaškem lahko govorimo od
študijskega leta 1939/40,884 ko je lektorat za slovenščino prevzel takrat petindvajsetletni J. Ambruš. Novi
lektor, sicer asistent slovanskega seminarja za ruski jezik in književnost, kasneje pa priznan literarni
zgodovinar in prevajalec, je bil leta 1937 na študijski izmenjavi v Ljubljani, po vrnitvi pa je napisal več
člankov in recenzij o slovenski književnosti. Boljšo izbiro za vodenje slovenskega seminarja bi takrat
težko našli. V okviru poučevanja slovenskega jezika je imel Ambruš dvakrat tedensko praktične vaje, za
študente pa so bili obvezni trije semestri učenja slovanskega jezika.885 Pri urah so študenti ob
umanjkanju primernega berila med drugim brali tudi odlomke iz Cankarjevega dela Moje življenje, ki ga
je do takrat Ambruš v prevodih že objavil v različnih slovaških revijah.886
Organizirano poučevanje slovenščine je bilo v obdobju na prelomu tridesetih in štiridesetih let kratke
sape, izvajalo se je namreč zgolj dve leti, do študijskega leta 1940/41. Tega leta je moral Ambruš oditi na
Dunaj, s čimer se je končalo tudi delovanje lektorata, čeprav je bilo študentov, kot je Ambruš v pismu iz
leta 1946 zaupal Smoleju, razmeroma veliko.887 Zaposleni na slovanskem seminarju so sicer leta 1941
politični situaciji navkljub še vedno poskušali najti primerno zamenjavo za Ambruša, vendar zaman – na
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povabilo A. Isačenka in s posredovanjem F. Ramovša so na filozofski fakulteti v Bratislavi želeli zaposliti
V. Smoleja, ki pa se je ob začetku vojne v Jugoslaviji odločil, da ostane v domovini.888
Ponovna obuditev lektorata slovenščine je sledila po končani vojni, ko je v študijskem letu 1946/47
poučevanje prevzel J. Kostiha.889 Tudi on je izhajal iz generacije študentov, ki so bili pred vojno na
študijski izmenjavi v Ljubljani v okviru Pax Romane. Slovenščino, ki se ji kot srednješolski profesor na
Državni gimnaziji (danes Gimnazija J. Holléga) in Srednji kmetijski šoli v Trnavi sicer ni temeljiteje
posvečal, je poučeval dve uri tedensko. Kljub dejstvu, da ni veliko prevajal,890 je bil Kostiha velik
navdušenec nad slovenščino, saj je bil med drugim tudi eden od ustanoviteljev ter vodilna osebnost
Kluba prijateljev slovenskega jezika in kulture.891 Slovenščino je po nekaterih navedbah predaval zgolj
eno študijsko leto,892 z gotovostjo pa lahko trdimo, da leta 1948 slovenščina ni bila več na seznamu
predmetov, ki so se poučevali na filozofski fakulteti v Bratislavi. To dejstvo lahko pripišemo zlasti
spremenjenim političnim razmeram in napetemu protijugoslovanskemu ozračju.
Že sredi petdesetih in spet na začetku šestdesetih let je bilo mogoče opaziti prizadevanja, da bi se na
slavistiki v Bratislavi ponovno poučevala slovenščina. Leta 1956 je J. Bánsky,893 takrat zaposlen
v Univerzitetni knjižnici v Bratislavi, zapisal: »Vse razen ruščine pa je nekako peto kolo. Mogoče se bo to
zdaj spremenilo. Za slovenščino naj bi na lektorat prišel Kostiha.«894 Njegova predvidevanja se takrat niso
uresničila, prizadevanje, da bi se uvedel lektorat za slovenski jezik, pa kljub temu ni zamrlo. O tem priča
pismo iz leta 1961, ki ga je V. Smolej poslal J. Stanislavu z namenom, da bi se našla možnost za ponovno
poučevanje slovenščine v Bratislavi. Sam je rešitev videl v izmenjavi mladih študentov slavistov ali pa,
v kolikor bi obstajala možnost, z gostujočim lektorjem iz Slovenije. Svojo naklonjenost in odločenost, da
bi se spet uvedel lektorat za slovenščino, pa je okrepil z mislijo: »*T+ežko je zlasti malim narodom, da
prodro v svet – in to velja v enaki meri za Slovake in Slovence. Zato je prav, da storimo vse, kar je v naši
moči, da ustvarimo žive zveze med narodoma, posebno na slavističnem področju.«895 Prizadevanja so čez
tri leta obrodila sadove, ko je bila v študijskem letu 1964/65 ponovno uvedena slovenščina.896 Miniti je
torej moralo kar sedemnajst let, da se je slovenščina na Slovaškem lahko spet poučevala na
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univerzitetnih tleh. Lektorsko mesto je ponovno prevzel J. Kostiha, ki je svoje delo opravljal
prostovoljno,897 število ur pa se je povečalo na šest ur tedensko – po 2 uri sta bili namenjeni jezikovnim
vajam za začetnike in nadaljevalce, 2 uri pa predavanju in seminarju iz slovenske književnosti.
Tudi tokrat še ne petdesetletni Kostiha ni dolgo poučeval slovenščine, saj so ga sredi študijskega leta
začele pestiti zdravstvene težave, prebolel je gripo, probleme pa je imel tudi z vidom. Viťazoslav Hečko
je takrat zapisal, da je bil v začetku marca lektorat slovenščine končno spet odprt, ko je Kostiha
organiziral tudi predavanje o Sloveniji in slovenski poeziji na Pedagoškem inštitutu v Trnavi, ki je od leta
1965 sodeloval s slovensko Pedagoško akademijo iz Maribora. Na predavanju je ob Kostihi sodeloval tudi
Hečko, ki je prebral prevode odlomkov Prešerna, Župančiča, Kajuha, Kocbeka, Tauferja, Minattija in
drugih pesnikov.898 Podobno predavanje sta čez dober mesec organizirala še na bratislavski srednji
tehnični šoli, kjer sta dijakom predstavila Prešerna in prevode njegove poezije.899 Prav Hečkova
angažiranost je pripomogla, da je s študijskim letom 1965/66 lahko prevzel mesto lektorja po Kostihi,900
ki so ga še naprej pestile zdravstvene težave in je bil primoran povsem prekiniti s poučevanjem.
Viťazoslav Hečko901 se je slovenščine naučil kot samouk, kar pojasnjuje njegovo izjemno navdušenje ob
prvem živem stiku s slovenščino leta 1965. Maja tega leta se je udeležil razstave Mladinske knjige
v Bratislavi, ki sta jo skupaj odprla direktorica založbe Z. Peršič in direktor slovaške založbe Mladé letá
R. Moric. Hečko je navdušeno strnil svoje vtise: »Po prvý raz som počul Vašu reč zo slovinských úst a bol
som milo prekvapený. Páči sa mi práve to, že nie je taká monotónna ako slovenčina, s pravidelnými
prízvukmi.«902 Na razstavi so mu bile všeč zlasti Slovenske narodne pravljice ter knjiga o Prešernu ter
Ingoličevo delo.
Istega leta se je Hečko prvič srečal tudi z V. Smolejem, ko je slednji z Društvom slovenskih pisateljev
prišel na obisk v Bratislavo. Njuno srečanje je vzbudilo iskreno in plodno sodelovanje, kar potrjujejo
mnoga pisma, ki sta si jih lektorja izmenjala v naslednjih letih. Smolej je Hečku večkrat priskočil na
pomoč pri prevajanju iz slovenščine, Hečko pa je prav tako ob različnih priložnostih pomagal Smoleju
s slovaščino, kar je bilo sicer redkeje, ter ga obveščal o kulturnem in političnem dogajanju na Slovaškem.
Še pred začetkom poučevanja slovenščine se je novoimenovani lektor udeležil Seminarja slovenskega
jezika v Ljubljani,903 kjer je zamenjal J. Kostiho, ki je imel zdravstvene težave.904
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V prvem letu poučevanja je imel Hečko 31 študentov, pri čemer je bilo 23 začetnikov.905 Z njimi je bral
različne zgodbe iz Slovenskega berila, učil pa jih je tudi gramatiko, bral pesmi, pripovedoval anekdote ter
jih obveščal o dogajanju v Sloveniji. Na prvi uri je začel s Prešernovo Gazelo (Oči sem večkrat prašal, ali
smem ...), kot je zapisal v pismu,906 pa je bila študentom všeč zlasti pravljica Zadovoljnost je polovica
srečnega življenja. O študentih je Hečko dejal, da »pridno hodijo na lektorat, predvsem pa jih zanimata
izmenjava in izlet.« 907 Skupaj s srbokroatisti so namreč pod vodstvom prof. Frýdeckega v maju 1966
načrtovali ekskurzijo v Zadar.
Podobno število študentov je ostalo na lektoratu tudi v letnem semestru, predavanja o slovenski
književnosti pa je obiskovalo 22 študentov. Hečko je v tem semestru predaval o slovenski poeziji 19. in
20. stoletja, kar tri ure je posvetil Prešernu, dve pa Gregorčiču, in kot je navedel, so ob tem nastala
skoraj stodvajsetstranska skripta.908 Tudi to poletje je odšel na poletni jezikovni tečaj v Ljubljano, z novim
študijskim letom pa je število študentov v Bratislavi ostalo približno nespremenjeno – 17 študentov
v prvem letniku in 10 v drugem. Predavanja iz slovenske književnosti je Hečko nadaljeval z Aškercem in
Kettejem, prav Kettejeva poezija pa mu je bila še posebej ljuba. Med študenti slovenščine je bil
v študijskem letu 1967/68 in 1968/69 tudi R. Krajčovič, takrat že docent, sicer pa priznani jezikoslovec, ki
so ga zanimali zlasti slovenski dialekti.909
Delovanje lektorata se je nadaljevalo tudi po avgustu 1968, ko so se nekateri stiki, zlasti politični, pa tudi
kulturni, med Slovenci in Slovaki spet opazno ohladili. Andrej Rozman, takrat dvajsetletni študent, ki je
prišel v Bratislavo na poletno šolo in se odločil, da tam vpiše dvopredmetni študij pedagoške slovakistike
in rusistike, je bil sam priča vdoru sovjetskih vojakov na Češkoslovaško, s čimer so sledila leta ponovnega
političnega diktata. O okoliščinah, v katerih se je Rozman znašel, je pisal v pismih svojemu profesorju
V. Smoleju, kar je povzeto v nadaljevanju, na tem mestu pa velja omeniti, da je v okviru rednega študija
obiskoval tudi slovenski lektorat. V enem od pisem je omenil, da so študenti kar dobro znali slovensko,
največ problemov pa jim je povzročal besedni poudarek.910 V tem obdobju se je nadaljevalo tesno
sodelovanje med lektorjema V. Hečkom in V. Smolejem, ki sta si zadala plemenito in hkrati težavno
nalogo – da bosta sestavila dvojezični slovar. O slovensko-slovaškem in slovaško-slovenskem slovarju se
je sicer govorilo že dalj časa, resnejši pogovori pa so stekli ob obisku slovaške delegacije v Sloveniji leta
1965.
Hečkovo delo na slovarju, uspešno poučevanje slovenščine in nadaljevanje prevajalskega dela je konec
leta 1972 prekinila nenadna bolezen in smrt. Iskanja njegovega naslednika, ki bi prevzel lektorat že od
904
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začetka novega semestra, je bila težka naloga. Situacijo je v pismu opisal Ambruš, ki je poudaril, da bo
potrebno rešiti problem z lektoratom v Bratislavi. Pri tem je menil, da bi bil Václav zagotovo najboljša
rešitev, toda obenem dodal, da potrebujejo najti nekoga mlajšega, da lektorat ne bi bil ukinjen. Omenil
je tudi A. Rozmana, ki ga sam sicer ni dobro poznal, je pa spraševal Smoleja, če po študiju ne bi mogel
prav on nadaljevati z lektoratom.911 Rozman se je takrat strinjal, da prevzame poučevanje slovenščine,
kar pa je trajalo le dobra dva meseca. S poučevanjem je pričel v letnem semestru leta 1973, vendar je bil
zaradi svojega političnega nekonformizma z mesta lektorja kmalu zatem odstavljen.912
S študijskim letom 1973/74 je lektorat za slovenščino pred ukinitvijo rešil vsestranski jezikoslovec in
slavist J. Stanislav, ki je lektorat prevzel dve leti pred upokojitvijo. Slovenščino je predaval v okrnjeni
obliki, brez predavanj iz slovenske književnosti, z jezikom pa se je srečal že v medvojnem času, ko je bil
leta 1930 na izmenjavi v Ljubljani. Kot Hečkovega naslednika je Ondruš, predstojnik Oddelka za slavistiko
in indoevropeistiko, videl v slovaškem pisatelju Jánu Švantnerju, ki je leta 1972 zaključil študij slovaščine
in francoščine ter bil takrat zaposlen na literarnozgodovinskem inštitutu. Leta 1973 je Ondruš poslal
prošnjo Društvu slovenskih pisateljev, da bi se zagotovila finančna sredstva za podiplomski študij
J. Švantnerja na filozofski fakulteti v Ljubljani. Društvo na žalost ni imelo sredstev, da bi lahko financiralo
študij,913 zato so v Bratislavi morali najti drugo rešitev – in so jo tudi našli. Kljub dejstvu, da so želeli najti
nekoga mlajšega, je od študijskega leta 1974/75914 lektorat prevzel srednješolski profesor Melichar
Václav,915 ki je bil takrat star že skoraj šestdeset let. Václav je bil še zadnji študent iz generacije
predvojnih izmenjav v okviru Pax Romane, njegovo lektorsko delovanje pa je bilo, kot navaja sam,
zaznamovano s situacijo tistega časa.916 V tem obdobju je Václav izpopolnjeval svoje znanje slovenščine
na seminarjih slovenskega jezika v Ljubljani, kjer je ob V. Smoleju spoznal tudi A. Rozmana.
Pri poučevanju je Václav uporabljal učbenik slovenščine za tujce, ki ga je dobil iz Ljubljane, ter Slovensko
berilo, ki ga je leta 1972 sestavil V. Hečko. Posmrtno je bil leta 1978 izdan še Hečkov učbenik Základy
slovinskej gramatike, pri čemer je pomembno vlogo pri izdaji imel slovaški jezikoslovec K. Palkovič,
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univerzitetni profesor, ki se je pri svojih raziskavah posvečal tudi slovenščini.917 Na prvih urah je Václav,
kot je sam zapisal, študente najprej učil o slovenskem narodu in kulturi, večinoma pa so bili to študenti
s študijsko kombinacijo slovaščina-madžarščina, med katerimi so bili mnogi madžarske narodnosti. To pa
je bil obenem eden od razlogov, da se med njegovimi študenti ni našel nihče, ki bi nadaljeval
s poučevanjem slovenščine: »Pravda, treba pochopiť aj to, prečo sa medzi mojimi poslucháčmi nenašli
študenti, ktorí by boli prejavili hlbší záujem o štúdium slovinčiny. Absolventi Maďari pôsobili po štúdiu na
maďarských školách a svoje literárne záujmy si prehlbovali v maďarčine.«918 Václav je slovenščino
poučeval dobro desetletje, do študijskega leta 1986/87,919 s čimer se je končalo obdobje domačih
lektorjev pri poučevanju slovenščine na univerzi v Bratislavi.

4.1.6.2 Lektorat slovaškega jezika in književnosti v Ljubljani
Na ljubljanski univerzi, takrat edini slovenski univerzi, je bil slovaški lektorat zasnovan v študijskem letu
1947/48, tik pred prelomnim februarjem 1948. Vodenje lektorata je prevzel Viktor Smolej, osrednji
poznavalec slovaškega jezika, kulture in književnosti, predan pedagog, prevajalec in literarni zgodovinar.
S slovaščino se je prvič srečal v okviru češkoslovaškega lektorata na seminarju za slovansko jezikoslovje,
svoje znanje pa je poglobil na izmenjavi v Bratislavi, ki se je je udeležil v študijskem letu 1933/34 v okviru
organizacije Pax Romana.
Ob že omenjenem prevajalskem delu je tudi kot lektor in kasneje višji predavatelj pri študentih ustvaril
dober vtis. Kot ga je opisal študent P. Merku, ki je bil med prvimi študenti na lektoratu, je Smolej sodil
med zelo dobre predavatelje. Ob slovaški slovnici je predaval še o slovaški zgodovini in geokulturnih
posebnostih, ure pa je večkrat popestril z aktualnim slovaškim tiskom. Kot je navedel Kačírek, je
študentom mnogokrat prinašal slovaške knjige, časopise in revije, kar jim je omogočalo, da so imeli tako
rekoč neposreden stik s Slovaško.920 Tudi kasnejši študenti so ga imeli radi, M. Brecelj je v pismu zapisal,
da je bil Smolejevih predavanj izredno vesel in da mu je predavatelj vzbudil veliko veselje do slovaščine
s točnim, umirjenim in natančnim podajanjem snovi.921 Tudi pri osebnem pogovoru je Brecelj resda že
ob zbledelih spominih potrdil, da je bil Smolej dober predavatelj. S podobnimi besedami ga je opisal
Drago Bajt, sicer komparativist in rusist, danes pa uveljavljen prevajalec, ki je bil med zadnjimi
Smolejevimi študenti – ohranil ga je v lepem spominu kot ne preveč strogega, očetovskega, ampak
dovolj dobrega pedagoga.922
Ob analizi Smolejeve osrednje vloge pri slovensko-slovaških odnosih, zlasti v letih po ohladitvi političnih
odnosov po komunističnem prevratu leta 1948, se je tudi situacija na pedagoškem področju delno
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izboljša spet leta 1957, ko je bil Smolej ponovno izvoljen za lektorja za slovaški jezik, maja in junija pa je
nato odšel na študij na Slovaško. Od tega leta dalje je ponovno vsakoletno obiskoval Slovaško ter navezal
nova znanstva, s katerimi je uresničeval svojo obljubo, da bo poglabljal slovensko-slovaške odnose. Zlasti
od leta 1964 se je začelo aktivno sodelovanje na več področjih, kar se je kazalo tudi z uresničenimi
šolskimi in študentskimi ekskurzijami. Še posebej odmevna je bila strokovna ekskurzija študentov
slavistike poleti 1964, ko jih je več kot 90 obiskalo Nitro in Bratislavo, na poti po Slovaški pa jih je
spremljal tudi profesor J. Stanislav z bratislavske univerze. V članku, objavljenem v reviji Kultúrny život,
je ob ogledu razstave o Veliki Moravski, ki je bila odprta v Nitri, navedel: »Nedávno som sprevádzal
slovinských študentov z Ľubľany do Nitry. Oni a ich učitelia boli prekvapení vysokou civilizáciou, ktorú tu
videli.«923 Podobno je dobro delovanje slovaškega lektorata v Ljubljani opisal J. Kostiha, ki je vse zasluge
pripisal prav Smoleju: »Zvlášť úspešne sa rozvinula práca lektorátu slovenského jazyka a slovenskej
literatúry na Filozofickej fakulte slovinskej univerzity v Ľubľani, ktorý bol zriadený už v r. 1947.«924
Nadalje je povzel, da o zanimanju za Slovaško pričajo tudi ekskurzije slovenskih slavistov in učiteljev
slovaščine z gimnazij in strokovnih šol iz cele Slovenije, ki so študirali pri Smoleju. Dodal je, da slovaška
»kultúrna verejnosť pozná V. Smoleja ako usilovného a úspešného prekladateľa slovenskej umeleckej
prózy do slovinčiny.«925 Omenil je tudi, da je bil Smolej s strani Filozofske fakultete Univerze Komenskega
v juniju odlikovan za bogato delo na polju slovensko-slovaških kulturnih stikov – medaljo Univerze
Komenskega v Bratislavi je prejel kot prvi Jugoslovan.
Med vzpostavljenimi stiki, za katere je v veliki meri zaslužen prav Smolej, naj omenim, da sta
v šestdesetih letih sodelovali tudi že Srednja kmetijska šola v Mariboru in Srednja kmetijska šola v Trnavi,
kjer je poučeval Kostiha, podobno pa so stike skušali navezati slavisti in zgodovinarji Pedagoške
akademije v Mariboru. Akademija, ki je bila ustanovljena leta 1961, se je želela povezati s Pedagoškim
inštitutom v Trnavi, o čemer pričajo pisma iz let 1964 in 1965. V okviru povezovanja so se nadejali
izmenjave izkušenj in publikacij med šolama, želeli pa so organizirati tudi ekskurzije, letovanja in
gostujoča predavanja.926 Glavni vezni člen teh pobud je bil ponovno Smolej, ki ga je slovaška javnost
bolje spoznala šele po nekaterih objavah v slovaških kulturnih revijah. Med Slovaki je Smoleja leta 1965
celostno predstavil V. Hečko s člankom Slovinskí prekladatelia slovenských kníh.927 V njem je nanizal
nekatere Smolejeve članke in prevode iz slovaščine, obenem pa je poudaril, da obstaja več slovaških
prevodov v slovenščini kot pa obratno. To je pripisoval prav uvedbi lektorata, ki je v Ljubljani
neprekinjeno deloval že skoraj dvajset let, v Bratislavi pa je bil (ponovno) odprt šele leta 1964: »Ba
jestvoval i v nedávnych časoch, keď medzi našimi krajinami nebolo skoro nijaké kultúrne styky. A práve
toto prerušenie kultúrnych stykov u nás odradilo od prekladania z reči tohto nášho bratského
slovanského národa. Máme teda čo dohápať.«928 Prav neprekinjeno obdobje poučevanja slovaščine je
pripomoglo, da so ob Smoleju začeli iz slovaščine v slovenščino prevajati nekateri njegovi študenti, kar je
923
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pozitivno vrednotil tudi sam Hečko. Zasluge za to pa je ob Kostihi tudi on pripisal Smoleju: »Že toho
urobili určite oveľa viac ako naši prekladatelia zo slovinčiny, nie je vec náhody, ale práce a osobného
príkladu Viktora Smoleja, ktorý prekladal, propagoval našu literatúru a do tejto práce priťahoval ďalších
záujemcov, svojich žiakov, priateľov, známych.«929 Na podoben način je slovenska in slovaška
prizadevanja za vspostavitev in ohranjanje živih stikov predstavil M. Václav: »Zo slovenskej strany sa pre
zbližovanie so Slovinskom toľko neurobilo. *...+ O prekladanie slovinskej literatúry sa zaujímalo málo ľudí,
lebo po prerušení stykov s Juhosláviou sa zmenšila možnosť poznať jazyk. Ešte horšie to bolo s vydávaním
prekladov, bolo umením nájsť vydavateľa.«930
V slovaški reviji Kultúrny život je o svojem delu v šestdesetih letih spregovoril tudi sam Smolej,931 ki je
dobil prostor v sklopu predstavitve tujih prevajalcev slovaške književnosti. V svojih odgovorih je navedel
tudi nekatera druga prevajalska imena (L. Fink in A. Smolej), kar je podal v dokaz, da so se pojavljala
nova imena, s čimer se je, kot je sam šaljivo pripomnil, podiral njegov dotedanji monopol. V prihodnosti
se je želel temeljiteje posvetiti sodobni književnosti, zlasti prozi, ki mu je bolj odgovarjala. Pesniških
prevodov pa je bilo manj. Dodal je, da sam lektorat za kaj takega ni dovolj, kakor tudi za vso zadano
nalogo ne zadostuje zgolj en človek. Zato je podpiral možnost izmenjav: »Môžem konštatovať, že sa
takáto výmena v posledných troch rokoch stáva stálou metódou vzájomného poznávania sa. [...] A keďže
medzi Ľubľanou a Bratislavou je len 7 hodín cesty autom, myslím, že perspektívy v tomto smere sú veľmi
priaznivé.«932
V pismu, ki ga je naslednje leto poslal K. Palkoviču, je Smolej priznal, da je nov čas prinesel mnoge
spremembe in da tudi na lektoratu slovaščine v Ljubljani vsled splošnemu političnemu nezanimanju
razmere za delo niso bile idealne: »Malo slovaških knjig je v našem seminarju. Pred vojno smo jih
dobivali sproti od Matice in tudi iz Prage z ministrstva. [...] Zdaj nihče ne skrbi za to propagando! Kar je
po vojni prišlo k nam, sem večinoma „naberačil“ sam v Bratislavi in tudi sam, „lastnoročno“ prinesel
v Ljubljano.«933 Obenem je dodal, da ga je to delo fizično in duhovno utrudilo: »Toliko sem se ubijal in
mučil s propagando slovaške kulture in naroda, toda mogel sem storiti navsezadnje le malo. Toda
začetek je storjen in mogoče bodo drugi uspešnejši.«934
Kljub morda ne najspodbudnejšim besedam pa Smolej še nekaj let ni zaključil s svojim delom, o čemer
pričajo številne izdaje, povezane s Slovaki in njihovo kulturo. Palkovič ga je pri sestavi slovarja bodril:
»Ale takéto slovníky, ktoré pripravujete, to je práca raz pre celé budúce generácia a ktovie, kedy ktorá
budúca generácia niečo podobné uskutoční. Preto by bolo dobre, aby na málo miesto toho bolo čo
najviac a najúčelnejšie.«935 Smolejevo najpomembnejše delo za slovensko-slovaške odnose – Slovaško-slovenski slovar – je bilo izdano leta 1976, čez nekaj let pa je sledila še izdaja Slovensko-slovaškega
slovarja. Tega je že prej pripravljal skupaj z V. Hečkom, dokončati pa ga je moral sam, saj na Slovaškem
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po letu 1968 ni bilo več posluha za izdajo takšnega dela, čeprav bi moral po dogovoru slovar iziti pri
slovaški založbi. Smolej je kasneje našel posluh pri Državni založbi Sloveniji, ki je izdala že prvi slovar,
s čimer je bil projekt dvojezičnega slovarja, o katerem je tekla beseda že v času pred drugo svetovno
vojno, končno uresničen. Ambruš je slovar označil za »dar veľmi vzácny, *...+ najmä pre ďalší rozvoj
slovinsko-slovenských vzťachov, ktorému zvlášť my Slováci veľa dlhujeme.«936 M. Václav pa je dodal, da
ima prav slovar »základný význam aj pre dnešnú spoluprácu našich národov. Aj v ekonomike a politike by
sa ťažšie dalo spolupracovať.«937
Viktor Smolej se je upokojil leta 1974, kjub temu pa je s svojo požrtvovalnostjo kasneje še dobri dve leti
brezplačno vodil lektorat za slovaščino na ljubljanski filozofski fakulteti in poskušal najti svojega
naslednika. To delo pa ni bilo lahko, saj v danih političnih razmerah, ki niso bile naklonjene Smolejevemu
svetovnemu nazoru kot tudi ne povezovanju s Slovaško, ni našel posluha za nadaljevanje tradicije
poučevanja slovaščine. Z letom 1976 se je ta pot za deset let prekinila in se je nadaljevala šele
s prihodom Andreja Rozmana na mesto lektorja. Rozman je ob lektorskem delu do leta 1991 obenem
poučeval še na Rudarskem šolskem centru v Velenju, z osamosvojitvijo Slovenije in spremembo režima
pa mu je bilo naposled omogočeno, da se je lahko zaposlil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
S svojim delom v devetdesetih letih in zlasti po letu 2000 je uspel ohraniti Smolejevo dediščino ter jo še
obogatiti in nadgraditi, ko se je leta 2004 v okviru katedre za zahodnoslovanske jezike in književnosti
osnoval polnovreden dvopredmetni študijski program slovakistike.938
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5 RAZKROJ STAREGA SISTEMA IN POT V DEMOKRATIZACIJO
5.1 Sedemdeseta in osemdeseta leta
Sedemdeseta leta so prinesla prevlado političnih tradicionalistov, ki so zagovarjali ponovno vračanje
k socialistični doktrini. V spremenjenih zgodovinskih okoliščinah in z zavestjo naroda o že preživetih
vzorcih političnega sistema se je odpirala pot v demokratizacijo. V Sloveniji je bila ta pot postopnejša in
mehkejša, saj se je prehod nakazoval več let, na Slovaškem pa so dogodki konec osemdesetih let
marsikoga presenetili.
V obdobju sedemdesetih in osemdesetih let se je nadaljevala aktivna prevajalska dejavnost zlasti med
slovenskimi prevajalci, kjer je prišlo do uspešne zamenjave generacij. Po letih prizadevanj je bil izdan
dvojezični slovar, ki je pomenil velik doprinos pri nadaljnjem razvijanju slovensko-slovaških odnosov. Na
Slovaškem pa je po smrti osrednjega prevajalca na začetku sedemdesetih let zazevala praznina, ki so jo
deloma zapolnili starejši prevajalci, deloma pa vojvodinski Slovaki.

5.1.1 Utišanje – konformizem: Slovaška po avgustovski okupaciji
Komunistična diktatura je na Češkoslovaškem po vpadu vojsk Varšavskega pakta konec leta 1968
razglasila normalizacijo. Pojem je povezan s takratno težnjo novega komunističnega vodstva, ki je
z obtožbami o desničarskem oportunizmu zamenjalo oporečniške voditelje, da bi se stvari spet ustalile in
se vrnile k normalnemu stanju – stanju, ki se je uveljavilo zlasti v petdesetih letih. Program in ideologija
novega obdobja sta bila opredeljena leta 1970 z Belo knjigo o krizi v partiji in družbi po XIII. kongresu
Komunistične partije Češkoslovaške. V knjigi so bile definirane osrednje vrednote sistema, ki je vsak
odklon od dogovorjenih norm označil za protisocialistično in kontrarevolucionarno dejanje.
Obdobje normalizacije je na Češkoslovaškem prineslo množične čistke, ki so se s preštevanjem na naše
in vaše izvajale v vseh porah družbe. V partijskih organizacijah so bila organizirana t. i. zdrava jedra, ki so
preverjala vse člane partije in jih na podlagi lastne presoje delila v tri skupine. Tisti, ki so bili opredeljeni
za politično nesprejemljive, so bili iz partije izključeni.939 Za večino izključenih posameznikov je to
obenem pomenilo izgubo službe, nekaterih poklicev pa brez partijskega članstva sploh ni bilo mogoče
opravljati. Omejena so bila tudi njihova potovanja, države niso smeli zapustiti, diskriminacije pa so bili
deležni tudi njihovi otroci. Čistke v sedemdesetih letih sicer niso bile tako krvave in obsežne kot leta
1948, toda z živim spominom na polpretekle dogodke so z njimi oblasti uspešno zastraševale
prebivalstvo.
V okviru normalizacijskih ukrepov se je ponovno vzpostavil temeljit nadzor na mejah, omejeno je bilo
potovanje v kapitalistične države in Jugoslavijo, prepovedan je bil uvoz tujega tiska, knjig in filmov,
ponovno pa se je uvedel tudi nadzor nad mediji. Cenzura sicer ni bila formalno uvedena, toda z
zagroženimi kaznimi urednikom je sistem začel nadzirati sam sebe. Že v prvih mesecih je bila oklestena
pridobljena slovaška federalizacija, pri čemer so se postopoma omejevala pooblastila Slovaškega
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narodnega sveta in parlamenta, nekatera slovaška ministrstva pa so bila ukinjena. Z vrsto zakonov se je
leta 1970 federalizacija v državi dokončno ukinila, s čimer se je vzpostavil sistem izpred leta 1968. S tem
se je država ponovno oddaljila od reševanja vseskozi aktualnega slovaškega vprašanja.
Okupacija leta 1968 je bila nepričakovana, v družbo in tudi med same komuniste je vnesla šok, ki ni
omogočal ponovne vrnitve h komunistični pomiritvi. Češkoslovaška komunistična partija je krizo
politično sicer prebrodila, toda njen položaj v družbeni zavesti je bil neomajno skrhan – ljudje so jo
namreč začeli dojemati kot marioneto v rokah Sovjetske zveze. Avtoriteta oblasti na Slovaškem pa je bila
zaradi dvojne vloge, podrejanju Čehom in sledenju Sovjetski zvezi, še toliko bolj spodkopana.
Komunistična partija se je v tem obdobju spremenila tako rekoč v združenje, ki je z včlanitvijo
posameznikom omogočalo, da so vstopili v zaprte gospodarske, politične in celo kulturne kroge. Čistke
so položaj dogmatikov in ljudi brez kvalifikacij še utrdile, sistem nomenklature pa je na vse položaje
v družbi imenoval vnaprej preverjene kandidate.
V obdobju normalizacije so komunisti bili prisiljeni uporabiti drugačne formulacije za opis stanja v družbi.
Po pretekli dvajsetletni zgodbi o izgradnji komunizma so obrabljene politične parole izgubile sijaj,
zavržen pa je bil tudi pojem reforme, saj so komunisti želeli ustvariti predstavo o že doseženem cilju –
o doseženem popolnem družbenem stanju, ki pa zaradi svoje težnje po ohranjanju popolnosti zahteva
permanentne spremembe in prilagoditve. Stanje v državi, zlasti gospodarsko, pa je bilo iz leta v leto vse
bolj oddaljeno od obljubljene blaginje. Zaprt sovjetski sistem je državi sicer prizanesel, da se je izognila
naftni krizi v sedemdesetih letih, toda zapostavljanje razvoja in modernih panog ter delegirana
industrializacija so ob začetnem razcvetu slovaške industrije imeli zgolj omejen rok trajanja.
V prvi polovici osemdesetih let je bilo v slovaški industriji zaposlenih že več kot 800.000 ljudi, sistem pa
je s črpanjem rezerv in omejevanjem investicij uspel začasno vzdrževati zadovoljiv življenjski standard.
Propagandni stroj v državi ni več poudarjal socialne utopije (komunizma), temveč je v ljudeh želel
vzbuditi občutek socialne varnosti. To se je kazalo z zagotovljenim delovnim mestom, brezplačnim
zdravstvom in šolstvom, dostopnimi stanovanji in različnimi subvencijami. Ob tem je vodilni politični
kader imel na voljo še posebne rekreacijske in zdravstvene ustanove ter posebne trgovine z uvoženim
blagom. Režim na Češkoslovaškem, ki je bil opazno razslojen, je v osemdesetih letih povsem izgubil stik
z napredkom zahodne Evrope, pred socialnimi nemiri, kot so se naprimer dogajali na Poljskem, pa se je
uspel ubraniti z dostopnostjo določenih dobrin in uvedbo nekaterih svoboščin.
Komunistični sistem se je počasi začel razkrajati. Pri tem so pomembno vlogo odigrale oporečniške
skupine, ki so zavračale režim in razkrinkavale njegove strukture. Najbolj razvejano in organizirano
podtalno skupino je imela katoliška cerkev, ki ji je režim strogo omejeval delovanje in ob pretrganih
stikih z Vatikanom prepovedal imenovanje škofov. Vseeno je Cerkvi ob različnih romanjih in cerkvenih
praznikih uspevalo pritegniti velike množice ljudi, ki je s tem manifestirala svoje nestrinjanje z režimom
in pokončno uporniško držo. Med organiziranimi demonstracijami proti režimu je bila najpomembnejša
t. i. svečna manifestacija, ko so se v Bratislavi na Veliki petek, 25. marca 1988, zbrali številni verniki.
S tihim protestom, prižiganjem sveč in prepevanjem pesmi so zahtevali večjo versko svobodo. Enote
Državne varnosti so manifestacijo razgnale z vodnimi topovi in nasiljem, toda toka dogodkov, ki je
v naslednjih letih vodil v demokratizacijo družbe, niso več mogli ustaviti. Nasprotniki režima so se zbirali

180

tudi v drugih krožkih in skupinah, ki so svoje nestrinjanje z režimom izkazovali s kritičnimi razpravami in
zapisi, objavljenimi v ilegalnem tisku in na radiu. Med takšnimi akcijami je bila izdaja Listine 77, s katero
so nekateri češki in slovaški intelektualci že na začetku leta 1977 obsodili totalitarni režim.
Omenjene akcije proti režimu so bili osamljeni primeri upora in kot taki za oblast niso predstavljali večje
nevarnosti, saj so jih komunisti z učinkovito represijo uspele omejevati. Razmere pa so se začele
drastično spreminjati leta 1988, ob velikih demonstracijah v Pragi, ki so se razplamtele ob dvajseti
obletnici okupacije. Aretacije in pritiski niso prestrašile mladih protestnikov, ki so bili opogumljeni
s političnim dogajanjem na Poljskem, Madžarskem in v Nemški demokratični republiki. Protesti so se
začeli vrstiti vse pogosteje in so dosegli vrelišče na predvečer dneva študentov, 16. novembra. Na ta dan
so študentje najprej mirno demonstrirali v Bratislavi, naslednjega dne pa so se demonstracije začele tudi
v Pragi, kjer je policija ostro posredovala. Ob hitrem širjenju informacij o dogajanju v Pragi so tamkajšnji
študentje, ki so se uspeli povezati z igralci in kulturniki, postopoma na svojo stran pridobili še mnoge
druge ljudi po vsej državi. Iz spontanega povezovanja se je izoblikovalo češko gibanja Državljanski forum,
v Bratislavi pa so se protestniki združili v gibanju Javnost proti nasilju. Novoustanovljena družbena sila je
po vsej državi organizirala redne večerne demonstracije, s katerimi so zahtevali odpravo vladavine ene
stranke in svobodne volitve.
Komunistična oblast se je ob domačih protestih in nemirih, ki so zajeli Sovjetsko zvezo, nepričakovano
znašla brez politične podpore iz tujine, kar je povzročilo zmedo in razkrilo nemoč v celotni partijski
strukturi. Ob vsesplošni generalni stavki 27. novembra 1989 je bila vlada prisiljena v dialog s civilnima
gibanjema in v naslednjih dneh je bila ob pritisku javnosti primorana postopoma predati oblast. Čez
dober teden dni, 9. decembra 1989, je bil za predsednika Češkoslovaške izvoljen V. Havel, s čimer se je
na Češkoslovaškem začelo novo demokratično obdobje. Stara diktatura, ki je vztrajala na oblasti več kot
štirideset let, se je v samo šestih tednih zrušila kot hišica iz kart. Češkoslovaških dogodkov tega leta se je
zaradi mirnega načina spremembe režima oprijelo poimenovanje nežna oz. žametna revolucija, saj je
diktatura padla brez prelite krvi.
Češkoslovaška republika in s tem tudi Slovaška sta se po dolgih letih znebile sovjetske nadvlade in stopili
na pot družbene demokratizacije. Z deformiranim gospodarstvom, socialno strukturo in politično kulturo
pa se je država znašla daleč od vrednot in uspehov Zahoda, ki se mu je želela približati. Kljub temu so
novembrski dogodki leta 1989 na stežaj odprli vrata za spremembe v državi, za oblikovanje svobodnejše
družbe in za ponoven gospodarski razvoj.
Po letu 1989 so morali Slovaki in Čehi razrešiti tri velika in pereča vprašanja – pripraviti so se morali na
uvedbo pluralnega demokratičnega sistema, na preoblikovanje gospodarstva ter obenem razrešiti
položaj slovaškega naroda znotraj skupne Češkoslovaške države. V javni prostor je bil spet vnesen dialog,
kar je omogočalo predstavitev različnih nazorov, idej in interesov, ki so se z ustanavljanjem novih
političnih strank oplajali in množili. Konfrontacija različnih pogledov je okrepila demokratične procese,
mednarodne razmere pa so te procese še pospešile. Poraz Sovjetske zveze v hladni vojni in posledični
umik sovjetskih vojaških enot s Češkoslovaške je leta 1991 omogočil ponovno samostojno demokratično
vladavino Čehov in Slovakov v skupni republiki.
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Pogledi na način sobivanja v skupni državi in vse opaznejše nepremostljive razlike so v naslednjih dveh
letih pripeljali do razglasitve samostojnosti obeh držav. 1. januarja 1993 sta iz skupne države, ki je bila
osnovana po prvi svetovni vojni, nastali novi samostojni in suvereni republiki – Češka republika in
Slovaška republika.

5.1.2 Pišem, da ne zblaznim
Z avgustovskim vdorom vojsk Varšavskega pakta se je na Slovaškem ponovno začela doba negotovosti.
Viťazoslav Hečko, ki se je le štiri dni prej vrnil iz Slovenije, je Smoleju poročal o strašni usodi, ki jih je
doletela. Zapisal je, da se je iz Jugoslavije sicer vrnil tudi Palkovič, toda tam je ostal J. Frýdecký, lektor za
srbohrvaščino, za katerega niso vedeli, ali se bo sploh še vrnil na Češkoslovaško.940 Mnogo učiteljev in
strokovnjakov je ob izkušnji iz leta 1948 zapustilo državo, tako da so na nekaterih šolah imeli ob začetku
šolskega leta velike probleme.941 Hečko je negotovo situacijo pospremil z besedami:
»Keby sa Kollár zobudil v hrobe, musel by sa v pom prevracať, ak by sa vôbec neroztočil a netočil
sa do súdneho dpa. *...+ V našej kultúrnej armosfére sú teraz mesiace akejsi hluchoty a nemoty,
ako boli kedysi roky hluchoty a nemoty pred Vajanským a Hviezdoslavom. Literárne časopisy
nevychádzajú,942 [...] nikto nevie čo bude ďalej, ale národy aj národnosti sú jednotné ako neboli
ešte nikdy v histórii. Dal ich dokopy ťažký osud.«943
Andrej Rozman, ki je z novim študijskim letom dobil 10-mesečno štipendijo za študij na filozofski
fakulteti v Bratislavi, je tudi sam doživel avgustovski vdor sovjetskih vojsk. Takratno napeto politično
situacijo je opisal na zanj značilen način: »Danes sem dobil vtis, da hočejo sedaj, ko že začenjajo
proslavljati 50-letnico republike, sovjeti pokazati, da so še tu.«944 Veliko se je o dogajanju pogovarjal
z ljudmi, ki so bili vsi enoglasno nenaklonjeni Sovjetski zvezi in njenemu posredovanju. Z grenkobo je čez
mesec dni pristavil: »Tako se tu pretaka življenje. Iz enega obupa v drugega. Nekaj strašnega visi v zraku,
kot Demoklejev meč. Ljudje so se zaprli vase. Študenti dvigujejo glas. Mislim, da je to glas vpijočega
v puščavi.«945
Po letu 1968 je bil na Slovaškem glavni prevajalec in kulturni posrednik med Slovenci in Slovaki še naprej
V. Hečko, ki pa so se mu v naslednjih letih pri prevajanju slovenske književnosti pridružili še drugi
prevajalci. Med njimi so bili nekateri že znani prevajalci, ki nekaj časa niso smeli objavljati, kar nekaj pa je
bilo tudi prevajalcev mlajše generacije, ki se je začela uveljavljati po letu 1970 in ki se je s slovenščino
srečala na lektoratu ali pa na seminarju v Ljubljani. Hečko se je še bolj posvetil prevajalskemu delu – kot
je poudaril v zgornjem pismu, je namreč moral nadaljevati z delom, saj se kaj drugega niti ni dalo storiti,
v kolikor človek ni želel zblazneti.946
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Frýdecký je še istega leta emigriral v Kanado, kjer je nadaljeval z učiteljskim delom. (Jankovič 2005: 77)
Glej korespondenco V. Smoleja: Viťazoslav Hečko, 2. 10. 1968. RO NUK, Ms 1971.
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Med prepovedanimi časopisi in revijami se je znašla tudi politično-literarna revija Kultúrny život.
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Ibid.
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Glej korespondenco V. Smoleja: Andrej Rozman, 25. 10. 1968. RO NUK, Ms 1971.
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Glej korespondenco V. Smoleja: Andrej Rozman, 25. 11. 1968. RO NUK, Ms 1971.
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Glej korespondenco V. Smoleja: Viťazoslav Hečko, 2. 10. 1968. RO NUK, Ms 1971.
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Leta 1969 je izšla knjiga lovskih zgodb, ki jo je v Hečkovem prevodu izdala založba Príroda, kjer je bil tudi
sam zaposlen. Hečko je zbirko proznih besedil, ki jo je sestavil M. Vošnjak, naslovil s Poľovanie pod
Triglavom, Slovinské poľovnícke príbehy ter v njo umestil zgodbe devetih slovenskih avtorjev – F. Avčina,
F. S. Finžgarja, J. Gašperčiča, J. Jalna, J. Lokarja, J. Perata,947 T. Svetine, I. Tavčarja in A. Trkmana. Prevod
obsega skoraj 260 strani in je bil izdan v 8.000 izvodih v zbirki Trofeje, kjer so bili kasneje natisnjena še
druga slovenska dela z lovsko tematiko.948 Obenem je Hečko nadaljeval z objavljanjem prevodov
v revialnem tisku, v prvi polovici leta 1969 je v Revue svetovej literatúry objavil tragično novelo P. Zidarja
Kapetan Dragiša Todorovid,949 kasneje pa še pesmi E. Kocbeka.950 Ob prevodih devetih pesmi
(Brezdomec, Zagonetna kazen, Moje partizansko ime, Pišem, Mikrofon v zidu, Blaznež, Papige, Prikazen
in Nova narodna) je bilo objavljeno tudi krajše besedilo o Kocbeku, o dveh njegovih pesniških zbirkah ter
zbirki novel Strah in pogum, zaradi katere je bil politično obsojen. Istega leta je v ciklostilni izdaji pri
založbi DILIZA išel še Hečkov prevod Petanove satirične igre Beseda ni konj, ki pa po dostopnih podatkih
na Slovaškem ni bila uprizorjena. Je pa tega leta bilo na odru kabaretnega gledališča Tatra revue
uprizorjeno drugo Petanovo delo, humoreska Salto mortale. Za gledališče jo je prevedel A. Vrbacký,
vojvodinski Slovak, sicer priznan in ploden prevajalec iz srbščine in hrvaščine.
Že leta 1967 je svoje prve prevajalske poskuse iz slovenščine začel objavljati František (Fero) Lipka, takrat
še kot študent, ki je leta 1969 zaključil študij slovaščine in srbohrvaščine na filozofski fakulteti
v Bratislavi. V svoji bogati prihodnji prevajalski in učiteljski karieri (bil je lektor srbohrvaščine v Bratislavi
in lektor slovaščine v Novem Sadu) se je Lipka osredotočil zlasti na prevajanje srbske in hrvaške
književnosti. Objavil je tudi nekatere slovenske prevode, med katerimi je bil že leta 1970 izbor pesmi
K. Koviča z naslovom Korene vetra (Korenine vetra). 46 pesmi je prevajalec pripravil iz pesnikovih zbirk
Prezgodnji dan, Korenine vetra in Ogenjvoda, dvanajst prevodov pa je že predhodno objavil v različnih
revijah951 in na radiu.952 Omenjena zbirka prevodov je izšla pri založbi Slovenský spisovateľ, v zbirki
Otvorené okna, v razmeroma skromni nakladi 600 izvodov. Ob krajši recenziji, ki je bila objavljena v reviji
Matičné čítanie,953 je na straneh Romboida izšla poglobljena analiza prevoda, s katero je Hečko izzval
zanimivo polemiko, ki ji ni bilo para v zgodovini dotedanjih slovensko-slovaških kulturnih odnosov.

947

Peratova zgodba Zaroka nad prepadi, ki je vključena v zbirko, je bila objavljena tudi v slovaški lovski reviji
Magazín poľovníka (4, 1969, str. 102–105).
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Kot 10. zvezek zbirke je leta 1972 izšel prevod planinske povesti Lovčeva hči T. Svetine, dve leti kasneje pa je
sledil še ponatis v 15.000 izvodih (kot 11. zvezek).
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Revue svetovej literatúry, 5, 1969, št. 3, str. 23–29.
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Revue svetovej literatúry, 5, 1969, št. 6, str. 105–107.
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Hečko je pesmi našel v mladinski reviji Mladá tvorba (1967, št. 3) in nedeljski izdaji časopisa Smena – Smena na
nedeľu (1969, št. 34). (Romboid, 5, 1970, št. 5, str. 63.) Tri pesmi iz zbirke so bile sicer brez navedbe prevajalca
objavljene še v reviji za popularno glasbo Populár (2, 1970, št. 21, str. 5).
952
Na valovih Slovaškega radia so bile Kovičeve pesmi večkrat predvajane. V radijskem arhivu se nahajajo podatki,
da so predvajali pesmi Ura vesti (12. 10. 1974), Rumena pesem, Veter in drevo, Zvonci novega dne (6. 9. 1976) in
pesem Romanca (predvajana je bila dvakrat, 26. 11. 1978 in 16. 8. 1983).
953
Avtor, ki je podpisan zgolj s -h- (lahko bi šlo za B. Chomo), je v recenziji o treh izdanih prevodnih delih (še po
enem srbskem in bosanskem) omenil tudi prevedeno Kovičevo zbirko. V njej je iz spremne besede na kratko
povzel, da je tematsko polje pesmi ozko, pesnikova lirika pa krhka in čista. (Matičné čítanie, 3, 1970, št. 21, str. 5.)
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V obsežni kritiki,954 ki jo je ob izdani prevedeni Kovičevi zbirki objavil V. Hečko, je bilo najprej omenjeno,
da je izid slovenske pesniške zbirke izreden dogodek, saj je po Geraldinijevi antologiji (1940) in
Hečkovem Prešernu (1961) na Slovaškem izšla šele tretja pesniška knjiga. Dodal je, da je bilo zanimanje
za slovensko poezijo med Slovaki vsekakor večje, kar so dokazovali prevodi v periodičnem tisku, ki jih je
bilo mogoče zaslediti že od začetka 20. stoletja, ko je Andrej Miloslav Bella v slovaščino prevedel prvo
slovensko pesem. Med kasnejšimi prevajalci je omenil Ľ. Podjavorinsko (pomagal ji je Mičátek),
F. Votrubo, Š. Krčméryja, R. Brtáňa, H. Kurtho, K. Geraldinija, V. Mihálika, V. Turčányja (pomagal mu je
Frýdecký) in F. Lipko, po eno pesem pa so, kot navaja, prevedli še T. Florin, V. Mierka in J. Švec.
Ob recenziji prevodov se je Hečko osredotočil zlasti na dva aspekta – na prevajanje homonimov, torej
besed, ki imajo enako zvočno ali pisno podobo kot druge besede, in na rimo. Omenjeni dve kategoriji sta
ga zanimali že ob pripravi gradiva o prevajanju slovenske poezije (Homonymá v prekladoch slovinských
básnikov), ki ga je zbiral leta 1972.955 Pri Lipkovih prevodih Koviča, ki so bili objavljeni revijalno pred
izidom zbirke, je naštel najmanj 18 napačnih prevodov homonimov, od česar pa je bila v knjižni izdaji
popravljena le peščica. Prevajalcu je očital napake, ki so se pojavile že v prejšnjih prevodih pesmi, med
njimi npr.: drzni – drzý; iz nožnice – z nožníc; dišijo – dýchajú; slabši – slabší; drevo – drevo; cvetni prah –
kvetný prach. V knjigi pa so bile pri nekaterih drugih pesmih napačno prevedene še sledeče besede in
besedne zveze: jadro – jadro; marčni – mračný; dom – dom; hrib – hríby; kip iz lesa – socha z lesa; iz solz
– zo soli itd. V celotni zbirki je takšnih napak z vestnim pregledom naštel celo več kot šestdeset, pripisal
pa jih je zlasti nepoznavanju izvirnega jezika ter površnosti:
»Takýto postup pri prekladaní slovinsko-slovenských homoným si možno vysvetliť jednak
neznalosťou základného lexikálneho fondu slovinčiny a jednak nepozornosťou a neusilovnosťou
v hľadaní pravých významov slov a výrazov uvedenej kategórie v slovníkoch. [...] Práve pri
prekladaní slovinsko-slovenských homoným musí byť prekladateľ najopatrnejší, ak sa chce
vyhnúť chybám, ktorých sa dopúšťali skoro všetci prekladatelia zo slovinčiny.«956
V članku je spregovoril tudi o rimah, kjer je prevajalcu ostro očital, da ni znal prepoznati moških in
ženskih rim, oz. da jih sploh ni upošteval. Ob tem je navedel zgovorne primere, ki so potrjevali njegove
trditve, probleme pa je prevajalec imel zlasti z ženskimi rimami. Hečko je svojo kritiko zaključil s trditvijo:
»Lipkov preklad Kovičových básní je z hľadiska prekladania slovinsko-slovenských homoným a z hľadiska
rýmovej techniky nedostatočný,« ter primerjal Lipkovo delo z Geraldinijevo površnostjo:
»Možno povedať, že sa upho opakujú chyby jeho prekladateľských predchodcov, najmä
Geraldiniho, ktorý sa pri prekladaní slovinskej poézie, ako napísal Viktor Smolej (Cankar na
Slovaškem, Slavistična revija, Ljubljana, 1969), „pokazal površnega“ – ukázal povrchným. Tento
prekladateľ slovinskej poézie, ako svedčí výber Piesne spod Triglava (1940) dopúšťal sa
podobných nesprávností v prekladaní slovinsko-slovenských homoným a podobne vynechával
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Dvaja o jednom, alebo polemika o preklade, Romboid, 5, 1970, št. 5, str. 63–66.
V pismu je dodal, da se je najbolj veselil prav raziskovanja prevajanja homonimov in uporabe rim: »To ma bude
asi najviac baviť, lebo mnohí ani slovinský rým, najmä mužský, nevedeli rozoznať, a preto ho často ignorovali,
najmä Geraldini a Lipka.« (Glej korespondenco V. Smoleja: Viťazoslav Hečko, 15. 7. 1972. RO NUK, Ms 1971.)
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Romboid, 5, 1970, št. 5, str. 64-65.
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a rušil rýmy v slovinských básnických predlohách (často ich nahrádzal aj ošúchanými,
neeufonickými asonanciami).«957
Prav nič spravljiv ni bil Hečko niti ob koncu besedila, kjer se je obregnil tudi ob samo založbo Slovenský
spisovateľ: »Je síce pravda, že v tomto prípade ide o mladého, nádejného prekladateľa, ktorý si môže
dovoliť aj nejaké to experimentovanie, napr. v Mladej tvorbe, ale nemal by si to dovoliť v knižnom výbere
poézie, ktorý vydáva vydavateľstvo Slovenský spisovateľ.«958 V pismu Smoleju je še dodal, da je za vse
skupaj kriv prav Lipka sam, ker se ni obrnil nanj. Zdela pa se mu je velika škoda, da se je moralo
s Kovičem tako končati. Pismo je potrto zaključil z mislijo: »Teda mladí sa od starých nenaučili nič! Asi
preto, že ich vždy ignorujú.«959
Uredništvo Romboida je v nadaljevanju pod Hečkovo recenzijo, v kolikor je to čas pred samim natisom te
številke revije omogočal, objavilo še odgovor prevajalca na zapisane očitke.960 Lipka je v svojo obrambo
navedel, da se je Hečko pri obravnavi prevoda zmotno osredotočil le na prevajanje homonimov in na
rimo, ob tem pa ni bila obravnava duhovna in poetična podstat originala. Kritiko je zato Lipka vzel za
parcialno, ki pa jo je Hečko zmotno posplošil na celoten prevod. Posmehljivo je dodal: »Ale možné, že
mu krivdím a že skutočnosť je ovela jednoduchšia: že Hečko nedokázal pochopiť podstatu originálu,
a preto mu zostala cudzia aj podstata prekladu.«961 Kot kaže pa to ni bilo njuno prvo nesoglasje, saj je
Lipka nadaljeval še z ostrejšim tonom: »Hečko opäť ukázal, že nemá cit pre jazyk a že mu zaujatosť
zaslepuje oči ...«962 Na samo kritiko se je po vsebinski strani odzval z odgovorom, da je treba pri
prevajanju poezije izhajati iz pesniških pomenov in možnih interpretacij – in ne iz dobesednega prevoda.
Pri sami rimi pa je treba izhajati iz poetike pesnika, kjer pa po Lipkovem mnenju Kovič samim rimam ni
pripisoval velikega pomena.
V odgovor na Hečkove očitke je tudi Lipka preučil že izdane starejše Hečkove prevode, tako Prešerna, kot
tudi hrvaške pesnice V. Parun in srbske pesnice D. Maksimovid. Osredotočil se je zlasti na prevajanje iz
srbščine, kjer je podal nekaj nazornih primerov, pri katerih je presodil, da gre za napačno razumljeno
besedo, izpostavil pa je še Hečkovo dodajanje besed ter s tem bistveno poseganje v pesem in njeno
predrugačenje. Te očitane napake je sklenil s trditvijo, da Hečko ni bil kos prevajanju, zlasti poezije:
»Korene takejto práce spočívajú predovšetkým v tom, že Hečko nemá vyvinutý cit pre vnímanie jazyka
a zložitej štruktúry básnického diela, z čoho nutne vyplýva, že ju potom nevie preniesť do iného
jazyka.«963 Z navedenim očitkom je bil spor na straneh revije Romboid zaključen, komentar pa je
v slovenskem časopisu Delo dodal A. Rozman: »Res je, da je Lipka dober poznavalec hrvaške in srbske
literature, vendar v prevodih iz slovenščine ne dosega Hečka.«964
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Hečko je v naslednjih dveh letih, v letih pred nenadno smrtjo, prevedel še nekatera otroška dela, ki so že
bila omenjena, prevedel pa je tudi pesniški cikel Mateja Bora Šel je popotnik skozi atomski vek.965 Hečko
je ob objavi prevoda navedel osnovne značilnosti Borovega pesniškega izraza in izpostavil njegov prehod
k prostemu verzu. Med prevodi je bila tudi Kreftova odrska priredba dela ruskega pisatelja Borisa
Lavrenjova Enainštirideseti, ki so ga leta 1971 uprizorili študentje bratislavske visoke šole za
uprizoritvene umetnosti.966 Še pomembnejši (in tudi obsežnejši) pa je bil prevod dela C. Kosmača, ki ga je
Hečko v prejšnjih letih že prevajal, s slovenskim pisateljem pa sta se poznala tudi osebno. V izdani knjigi
Balada o trobenti in oblaku, ki jo je leta 1972 izdala založba Slovenský spisovateľ, je bila objavljena
istoimenska novela, ob njej pa je bil objavljen še prevod novele Tantadruj ter spremna beseda.967 Smolej
je navedel, da je knjiga pri bralcih dosegla popoln uspeh.968
O izidu Kosmačevega prevoda sta naslednje leto poročali obe osrednji slovaški literarni reviji. Pri
Romboidu969 je V. Kudělka zapisal, da je po romanu Pomladni dan in noveli Očka orel izšla še Balada
o trobenti in oblaku, ki vsebuje nekatere avtobiografske elemente. Podrobneje je v sicer krajši recenziji
bila povzeta novela Tantadruj, ki je bila označena za tragično grotesko. Nekaj besed je prevodu v reviji
Slovenské pohľady970 namenil še Z. Klátik, literarni kritik in ploden prevajalec, zlasti iz srbske in hrvaške
književnosti. V Kosmačevem delu je opozoril predvsem na uporabo sodobnih kompozicijskih in izraznih
postopkov, ki se opirajo na domačo književno tradicijo in obsegajo estetsko izkušnjo ljudske umetnosti.
Samemu prevajalcu dela, ki je konec leta 1972 preminil, pa je dodal krajše posvetilo: »Touto prácou sa,
žiaľ, predčasne uzavrelo plodné a cieľavedomé úsilie prekladateľa, ktorý zasvátene, zanietene
a systematicky približoval slovenskému čitateľovi najpozoruhodnejšie duchovné výsledky bratského
slovinského národa.«971
Posthumno so izšli še nekateri Hečkovi prevodi, ki jih je neutrudno pripravljal za časa svojega življenja.
Med njimi je LITA972 v ciklostilni izdaji leta 1973 razmnožila ponovno prevedeno delo M. Mihelič Svet
brez sovraštva, ki ga je pred petnajstimi leti prevedel že J. Irmler. Hečkov prevod pesmi S. Vegri pa je bil
ponatisnjen v zbirki Sto žien, antológia z tvorby svetových poetiek, ki jo je zasnoval I. Kupec.973 V njej so
bile ob slovenski pesnici v antologijo uvrščene še tri srbske in ena hrvaška pesem. Ob omenjenih
prevodih so mnogi Hečkovi prevodi ostali še neobjavljeni v rokopisih, kar je deloma ohranila njegova hči
Zuzana Čičajová, tudi sama prevajalka iz slovenščine, njegovo zapuščino pa bi veljalo natančneje preučiti
in ovrednotiti.
Od starejše generacije slovenskih prevajalcev je s svojim prevajalskim in literarnozgodovinskim delom
nadaljeval J. Ambruš, ki se je po letu 1948 posvetil zlasti raziskovanju slovaške književnosti. Pri tem pa je
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še vedno ohranjal živo zanimanje za I. Cankarja, o čemer pričajo njegova prizadevanja, da bi po dobrih
dveh desetletjih naposled le izšel prevod Cankarjevih črtic iz zbirke Moje življenje. Prevod je v tisk
ponudil Slovaški matici, ki je zbirko sprva umestila v svoj program, po odlašanju založbe pa je Ambruš
leta 1970 svoj rokopis umaknil. Tega leta se je posvetil še prevajanju Tujcev,974 pri čemer je za pomoč
z nekaterimi frazami poprosil V. Smoleja, vendar je tudi ta prevod dočakal podobno usodo kot prejšnji.
Skupaj s Cankarjevim Hlapcem Jernejem in njegovo pravico so tako vsaj tri knjige prevajalčevih že
prevedenih Cankarjevih del ostale neizdane.
Ambruš je prevajanje Cankarjevega opusa želel približati tudi z literarnozgodovinskega vidika, kar je
storil z objavo članka Cankar pri Slovakih,975 ki ga je objavil v reviji Slovenská literatúra.976 V njem je
izpostavil dve študiji V. Smoleja, ki sta bili objavljeni v preteklih dveh letih in ki sta na strokoven način
opredeljevali Cankarjevo zapuščino pri Slovakih. V članku je Ambruš navedel, da sta Smolejeva članka
nastajala ob petdesetletnici pisateljeve smrti, objavljena pa sta bila v posebni tematski številki slovenske
Slavistične revije977 in zborniku Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja.978 Ambruš v članku navaja,
da so bile med Slovaki Cankarjeve črtice prevajane že pred prvo svetovno vojno, po vojni pa se je njihova
priljubljenost še povečala, saj so prevodi izhajali v mnogih slovaških revijah in dnevnem časopisu,
nekatere črtice pa so bile ob pomanjkljivi bibliografiji prevajane in objavljene celo večkrat. Cankarjevo
delo je bilo med Slovaki sicer popularno in popularizirano, vendar je minilo razmeroma veliko časa,
preden se je našel ustrezen prevajalec, ki bi izdal prevode v slovaškem jeziku tudi v tiskani knjižni izdaji –
to je leta 1926 storil V. Mierka, ki je izdal zbirko črtic z naslovom Mladosť a iné rozprávky. Tudi
Cankarjeva dramatika je bila zapostavljena in se je malo prevajala, prva uprizoritev na slovaških odrih je
bila leta 1932, kasneje pa so mnogi prevodi izšli le v omejenih ciklostilnih izdajah. Kot je Ambruš povzel
Smoleja, so bili prevodi po kvaliteti, razen nekaterih izjem, v veliki meri skromni. Slovaški prevajalci
namreč večinoma niso obvladali slovenskega jezika, v večih primerih pa so verjetno prevajali celo iz
češkega prevoda ter tako slovenske avtorje prevajali preko tretjega jezika. Ambruš, ki je v naslednjih
letih sicer z zanimanjem še naprej spremljal slovensko književnost, je po objavi omenjenega članka
kasneje objavil zgolj še en članek, ki ga je napisal ob življenjskem jubileju V. Smoleja, izdal pa prav tako ni
nobenega slovenskega prevoda več.
Od starejše, povojne generacije slovaških prevajalcev, ki so prevajali iz slovenščine, se je po letu 1970 ob
omenjenih Hečku in Ambrušu slovenščini aktivno posvečal zgolj še M. Václav. Leta 1972 je pri založbi
Tatran izšel njegov prevod Hiengovega romana Gozd in pečina,979 ki je sicer tudi njegov zadnji knjižni
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prevod iz slovenščine, se je pa Václav od študijskega leta 1974/75 slovenščini posvetil kot lektor
slovenščine na bratislavski filozofski fakulteti, kjer pa poučevanju slovenščine razmere prav tako niso bile
najbolj naklonjene. Podobno usodo je doživljal A. Kmeť, ki je leta 1968 že verjel v boljše čase, pa je bil po
prelomnih dogodkih s prihodom obdobja normalizacije zaradi svojega duhovniškega poklica spet
izpostavljen šikani, zaradi česar so njegovi prevodi ostali še naprej po večini neobjavljeni. O težkih in
žalostnih časih za ohranjanje stikov je pisal v pismih V. Smoleju, kjer je potožil: »Smutne je aj to
konštatovanie terajších pomerov medzi Vami a nami,« ko pri iskanju informacij o sodelovanju med
Slovaki in Slovenci v drugi polovici sedemdesetih let, zlasti na kulturnem področju, ni uspel najti skoraj
ničesar.980
V času po letu 1970 lahko zasledimo, da se je začela pojavljati mlada generacija prevajalcev, ki so sicer
večkrat zgolj po osebnem navdihu in brez zastavljenega programa začeli prevajati slovensko književnost.
Med prvimi je bil že omenjeni F. Lipka, ki je po prevajanju Koviča v naslednjih letih prevedel tudi pesmi
drugih slovenskih pesnikov,981 še zlasti se je zanimal za Kosovela. Prve prevode njegovih pesmi je objavil
v slovaški Revue svetovej literatúry leta 1971, kjer je o Kosovelu zapisal, da se je navezoval na tradicijo in
jo hkrati aktualiziral s perečo socialno problematiko. Opazen je bil njegov premik od impresionizma
k konstruktivizmu, na njegovo ustvarjanje pa so vplivale še druge avantgardne smeri, kot so dadaizem,
futurizem in nadrealizem. Navedel je tudi, da je bil Kosovel med soustanovitelji revije Mladina, ki je bila
ena od prvih progresivnih literarnih in političnih revij v Sloveniji.982 Med dvajsetimi prevedenimi pesmimi
je bilo objavljeno nekaj Kosovelovih pesniških konstrukcij – konsov, prevedene pa so bile še nekatere
njegove najpomembnejše pesmi, med njimi Ekstaza smrti in Sferično zrcalo.983 Vse omenjene pesmi so
bile skupaj še z drugimi984 izdane v zbirki Rozlúčka so sebou, ki jo je pripravil in prevedel F. Lipka.
Pesniška zbirka je v 1000 izvodih izšla leta 1974 pri košiški založbi Východoslovenské vydavateľstvo.
Izid pesniških prevodov slovenskega pesnika je vzbudil zmeren odziv med slovaškimi kritiki, med
recenzijami pa je bil najobsežnejši prispevek H. Bacigálove, ki ga je objavila v reviji Romboid. Pod
naslovom Kosovelove akvarely985 je Kosovelovo poezijo primerjala s poetiko češkega pesnika Wolkerja,
delno pa tudi s slovaškim pesnikom Novomeskim. Navedla je, da imajo v njegovi poeziji barve in podobe
skrit pomen, s hitrim menjavanjem teh barv pa se ustvarjata disharmonija in paradoks, ki prinašata
spremembo človeka samega. Pri kompoziciji pesmi je Bacigálová dodala, da so pesmi s socialno
tematiko, ki tvorijo samostojno zaokroženo celoto, bile prevedene slabše. Prevajalec se je po njenem
mnenju premalo posvetil rimam (na sene – v komíne, domu – na rovínu, cesty – pomsty, plamene –
skučanie), kar mu je že pri prevodih Koviča očital Hečko, pa tudi samemu ritmu, saj prevodom manjka
slovaški ritem in se pesmi zato naglas berejo zelo okorno. Druga recenzija, ki je bila objavljena v reviji
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Matičné čítanie,986 pa je prinesla bolj povzetek samega izbora pesmi kot pa resno kritiko. V članku je bilo
omenjeno, da je pesniška zbirka razdeljena na tri dele, pri čemer je bil na kratko opredeljen vsak
posamezni del. V prvem so bile zbrane impresionistično zveneči verzi, drugi del je prinašal angažirano
poezijo, ki je blizu socialni poeziji čeških in slovaških pesnikov Wolkra, Brezruča in Novomeskega, tretji
del pa je zaključeval Kosovelov prehod k modernim umetniškim smerem – futurizmu, konstruktivizmu in
dadaizmu.
Leta 1977 je Lipka objavil še nekaj pesniških prevodov – v Revue svetovej literatúry je najprej izšlo devet
pesmi D. Zajca, ki ga je prevajalec v krajšem uvodu predstavil kot očeta sodobne slovenske moderne
poezije.987 Nove teme, drugačna problematika in disharmonija so se zrcalile tudi v objavljenih
prevedenih pesmih: Kepa pepela, Črni deček, Utopljenka, Veliki črni bik, Vse ptice, Kralj, Glava sejavka,
Vrt, Askalla.988 Že čez dva meseca so izšle še druge slovenske pesmi, ki jih je Lipka izbral na podlagi
uvodnega eseja D. Poniža. Za objavo so bili izbrani pesniki drugega in tretjega povojnega vala, takratna
srednja generacija slovenske poezije, med katerimi so bili pesniki K. Kovič (pesmi Roboti, Zelena pesem,
Bik, Arena), D. Zajc (Nočna pesem za ogledala, Ubijavci kač, Zvonci novega dne), G. Strniša (Odisej),
F. Zagoričnik (Agamemnon) in N. Grafenauer (Kamen, Molk, Trudnost, Tu si, Ko oplodiš besedo). Med
pesmimi so bile objavljene grafike slovenskega slikarja J. Bernika.989 Po omenjenih pesniških prevodih se
Lipka, ki je na filozofski fakulteti v Bratislavi nadaljeval s predavanji iz jugoslovanske književnosti,
prevajanju iz slovenščine praktično ni več posvečal.
Med mlajšimi prevajalci, oz. prevajalci, ki so iz slovenščine v slovaščino začeli prevajati po letu 1970, so
še Ľubomír Feldek, Janka Rozmanová in Ján Jankovič. Feldek, sicer priznan slovaški pesnik, pisatelj in
prevajalec, se je prevajanju iz slovenščine posvetil zgolj obrobno, vendar se je v svojem iskrenem
zanimanju za prevajanje k slovenščini tudi večkrat vrnil. Prvi njegovi pesniški prevodi so bili skupaj
s pesmimi hrvaškega pesnika J. Kaštelana objavljeni v reviji Romboid.990 V njej je Feldek objavil prevode
pesmi C. Zlobca: Ne reci mi nikoli, pesmi iz cikla Ljubezen (III, VIII, X, XI) ter Vietnam – naša vest iz
pesniške zbirke Pesmi jeze in ljubezni. Druga prevajalka, Janka Rozmanová, žena osrednjega slovenskega
slovakista A. Rozmana, je leta 1974 objavila svoj prevajalski debi, ko je prevedla zgodovinski roman
F. S. Finžgarja Pod svobodnim soncem. Po prevodu, ki ga je že v tridesetih letih pripravil M. Čollák in je bil
po vojni ponovno natisnjen, je tokrat roman izšel pod naslovom Iztokova pomsta. Obsežnejši prevod, na
skoraj 500 straneh, je izdala založba Mladé letá, izšel pa je v kar 15.000 izvodih. Rozmanová je
sodelovanje z založbo Mladé letá nadaljevala tudi pri izdaji zbirke pravljic Deklica Delfina in lisica
Zvitorepka, ki jo je napisala slovenska pisateljica K. Brenk in je v prevodu leta 1976 izšla v okviru
sodelovanja med mladinskima založbama (prevod je obsegal petnajst pravljic). To je bil hkrati tudi zadnji
prevod mlade prevajalke.
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Leta 1975 se je med prevajalce slovenskih del vpisal še Ján Jankovič, sicer ploden prevajalec zlasti iz
hrvaščine, ki ima veliko zaslug za krepitev slovaških odnosov s slovanskimi narodi bivših jugoslovanskih
republik zlasti z izdajo leksikona prevajalcev iz makedonščine, srbščine, hrvaščine in slovenščine, ki je
izšel leta 2005. S slovenščino se je Jankovič, sicer prvenstveno srbokroatist, začel ukvarjati na pobudo
Revue svetovej literatúry, saj so v uredništvu želeli pripraviti prevode jugoslovanske vojne dramatike.
Z Jugoslavijo je uredniški odbor dobro sodeloval, saj so v pregledu tujega tiska večkrat objavljali tudi
povzetke člankov iz Jugoslavije.991 Pri zastavljenem projektu prevajanja dramatike je bil zaradi
pomanjkanja slovenistov za slovensko književnost zadolžen Jankovič, ki se je po pomoč in nasvet obrnil
na V. Smoleja. Slednji mu je v prevod svetoval igro A. Hienga Lažna Ivana, ki je bila Jankoviču zelo všeč,
ocenil jo je celo za eno najboljših jugoslovanskih dram in se takoj lotil prevajanja. Čez štiri mesece je
dramo že prevedel in jo oddal založbi LITA, ki jo je leta 1975 pod naslovom Nepravá Jana tudi izdala
v ciklostilni izdaji. Jankovič se je o prizoritvi dogovarjal s Slovaškim narodnim gledališčem, ki pa je ni
umestilo v svoj program.992 Kljub temu pa Hiengova komedija ni ostala zgolj na papirju, leta 1977 jo je
namreč uprizorilo Gledališče J. G. Tajovskega v mestu Zvolen.993 Jankovič si je v tem času aktivno
dopisoval tudi s F. Zagoričnikom, urednikom revije Problemi,994 s katerim sta po Jankovičevih besedah
zelo dobro sodelovala, stekli pa so tudi dogovori o pripravi bloka prevodov poezije995 – kar pa kasneje ni
bilo uresničeno.
Ob omenjenih prevajalcih in prevodnih delih je slovensko književnost po letu 1970 podrobneje spremljal
tudi Viktor Kudělka, češki literarni zgodovinar in kritik, zaposlen na Inštitutu za češko književnost v Brnu,
ki pa je svoje članke in recenzije objavljal tudi v slovaških znanstvenih in literarnih revijah. Ob že
omenjenem članku v reviji Romboid, o izidu prevodov Kosmača in Hienga, je leta 1973 Kudělka izdal še
članek o Prežihovem Vorancu, ob njegovi osemdeseti obletnici rojstva. V članku z naslovom Človek
v revolúcii996 je predstavil slovenskega pisatelja kot emigranta in aktivista, ki je več kot sedemnajst let
preživel v tujini ter bil med vojno poslan v koncentracijsko taborišče. Kudělka je Prežihovega Voranca
označil za robustnega epika, ki se je v svojih delih posvečal zlasti rodni Koroški in usodi posameznika
v polpretekli zgodovini prve svetovne vojne. V naslednjih letih je Kudělka večkrat objavil tudi poročila
o izdanih čeških prevodih iz slovenske književnosti. Leta 1974 je tako opozoril na izid prevoda prvega
dela romana Ukana T. Svetine, ki je bil sprva zastavljen kot trilogija, kasneje pa ga je avtor dopolnil še
z dvema romanoma. Roman je v češčini izšel pod naslovom Lest,997 že čez tri leta pa sta prevodu prvega
romana sledila še njegovi dve nadaljevanji (v češki izdaji sta romana izšla pod naslovom Osidla in
Zúčtování), ki sta v tistem času smiselno zaokrožili Svetinovo trilogijo.998 V češčini je sredi sedemdesetih
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Objavljen je bil naprimer članek o Menartovi antologiji slovenske poezije Iz roda v rod duh išče pot (Revue
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let izšel še roman M. Mihelič Mavrica nad mestom, ki je hkrati zadnji roman avtoričine trilogije Plamen
ali dim.999 Tehtnejši in obsežnejši literarnozgodovinski članek je Kudělka objavil v reviji Slovenské
divadlo,1000 kjer je predstavil Cankarja kot dramatika in njegov pomen za slovensko moderno dramo ob
obeleževanju stoletnice pisateljevega rojstva. Avtor je poudaril, da Cankarjevega pomena ni več treba
dokazovati, so pa njegove zasluge za razvoj moderne slovenske dramatike še toliko večje, če pri tem
upoštevamo, da so dela nastajala v razvojno zaostalem okolju, na takratni periferiji evropske književne in
dramaturške kulture. Ob omembi nekaterih novih slovenskih dognanj o Cankarju se je Kudělka posvetil
primerjavi Cankarjeve dramatike z deli evropskih velikanov ter ob tem izpostavil zaznamovanost usode
pripadnika manjšega naroda:
»Mal podobný nazávideniahodný osud ako nejeden zo spisovateľov, príslušníkov malých, vtedy
politicky neslobodných, neštátnych národov, ktorí pre svoj ľudový alebo priamo proletársky
pôvod, pokrokové zmýšľanie a spoločenský aj umelecký nonkomformizmus ostávali za svojho
života nepochopení, ba priamo zneuznaní a ich význam pre národnú i svetovú kultúru sa plne
pochopil a dostatočne zhodnotil až dlho po ich smrti.«1001
V svojih igrah je Cankar iskal nove stilske in žanrske možnosti, svet njegovih sedmih dram pa je obsegal
makrokozmos celonarodne družbene problematike, ki je obenem v sebi zajemal mikrokozmos
posameznikovega notranjega življenja. Kudělka je v članku predstavil takratne tokove evropske
dramatike in pri tem povzel idejo F. Wollmana (iz del Slovinské drama, 1925, in Dramatika slovanského
jihu, 1930), ki je Cankarja opredelil za pripadnika jugoslovanskega toka. Za t. i. jugoslovanski tok je bilo
značilno, da so se avtorji hkrati oplajali iz večih evropskih literarnih tokov.
O Cankarju je ob pisateljevi obletnici pisal tudi Tomáš Štrba, sicer vojvodinski Slovak, ki pa se je po vojni
ustalil na Slovaškem, v provincialnem mestu Zvolen, in bil v skladu s svojo tehnično izobrazbo zaposlen
na železnici. V članku Cankarov rok1002 je Štrba približal življenje in delo slovenskega pisatelja, pri čemer
je ob splošnih podatkih omenil, da so Slovenci z razglasitvijo Cankarjevega leta obeležili stoto obletnico
pisateljevega rojstva. Ob krajšem Štrbovem članku je svoj prispevek More, ulita pre slovo a tíšinu objavil
še Štefan A. Brezány,1003 slovaški pesnik, ki je bil leta 1976 ponovno na letovanju v pisateljskem domu
v slovenskem Piranu. V članku, kjer je navedel nekatere najnovejše prevode slovenske književnosti
v slovaščino, je prav tako omenil, da so od leta 1966 pisateljski dom obiskali slovaški pisatelji in pesniki
K. Bendová, H. Ponická, J. Kostra, J. Poničan, A. Bednar, C. Kraus, J. Kot idr.1004 Pisatelje je tudi tokrat
prišel pozdravil C. Kosmač, prav tako pa so se srečali s pisateljico in urednico pri Mladinski knjigi
K. Brenk. Podoben članek je Brezány napisal že ob svojem prejšnjem obisku počitniškega doma v Piranu
leta 1969.1005 Takrat je zapisal, da je Slovakom Slovenija jezikovno blizu (»*V+eď tu ženy sú „Slovénky“
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a tiež majú „Slovenskú Maticu“.«) in da je vsako leto počitniški dom, ki je ob Slovencih in Slovakih prešel
tudi v skupno last s Čehi,1006 obiskalo več kot 60 pisateljev.
Že omenjeni T. Štrba se je po selitvi na Slovaško posvetil tudi prevajanju, v glavnem iz srbske
književnosti. Pri tem pa ga je življenje na periferiji delno omejevalo, da ni mogel bolje izkoristiti svojega
prevajalskega potenciala, ki ga je začel kazati že po vojni, zlasti s prevodom Andridevega romana Most
na Drini.1007 Tudi kasneje je časopisno prevajal pretežno srbske avtorje, slovenščini pa se je posvetil
razmeroma pozno, že v svojih zrelih letih – njegov prvi slovenski knjižni prevod je izšel leta 1979, ko je že
dopolnil sedemdeset let. Tega leta je izšel prevod romana pisateljice M. Mihelič Vrnite se, sinovi, ki je
opredeljen za ženski roman. To dejstvo je izpostavljeno tudi v krajši recenziji, objavljeni v reviji
Romboid,1008 kjer je bilo ob povzetku vsebine navedeno, da je roman izšel v ediciji Eva, ki jo je izdajala
založba Smena. Tudi za drugi knjižni prevod iz slovenščine je Štrba posegel po lahkotnejši literaturi, ko je
leto kasneje izšlo mladinsko delo S. Rozmana Leteči krožnik. Povest je izšla pri založbi Tatran, v zbirki
Prameň, in ni vzbudila večjega zanimanja.
Najobsežnejši in hkrati najboljši prevod iz slovenščine je Tomáš Štrba izdal leta 1983, ko je pri založbi
Pravda v 9.000 izvodih izšel skoraj petsto strani dolg prevod Hiengovega romana Čarodej. Kot je
v recenziji omenil Z. Klátik,1009 je bil Hieng v slovaščino ponovno preveden po 11 letih, ko je nazadnje
izšel roman Gozd in pečina. Avtorja je Klátik označil za eno vodilnih osebnosti slovenske in jugoslovanske
proze, izbrana tema, ki je predstavljena v Čarodeju, pa je za Slovence pomembna tema. Knjiga je bila
dobro sprejeta tudi z recenzijo, objavljeno v reviji Nové knihy,1010 še posebej pa je omenjeni prevod
izpostavil J. Jankovič. V svojem slovarju prevajalcev je ta prevod ovrednotil za enega od najuspešnejših
prevodov iz slovenščine, obenem pa je na istem mestu Štrbo označil za prevajalca, ki uživa ob okušanju
jezika in stila.1011
Na začetku osemdesetih let se je med prevajalce slovenske literature vpisal tudi Branislav Choma,
literarni zgodovinar in prevajalec, ki se je ob aktivnem hrvaškem in srbskem prevajanju leta 1970
izpopolnjeval tudi v slovenščini – tega leta je obiskal poletni seminar slovenščine v Ljubljani.1012
S pridobljenim znanjem je sicer objavil nekaj člankov o slovenski književnosti,1013 zlasti v prepletu
z jugoslovansko književnostjo, od slovenskih prevodov pa je leta 1982 izšel prevod Cankarjevega
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Pohujšanja v dolini Šentflorjanski. Prevod je izdala LITA, kot je zapisal Choma, pa je bil namenjen
televizijski adaptaciji.1014 Choma je že v sedemdesetih letih pisal prispevke o jugoslovanskih pisateljih, ki
jih je vsakoletno objavljal v kulturno-političnem koledarju založbe Obzor, iz česar je kasneje z zbranim
materialom sestavil in izdal knjigo z naslovom Cesta na slovanský juh, ki je izšlo v dveh delih.1015
V sedemdesetih in osemdesetih letih se je nadaljevalo trdno sodelovanje med založbami Mladé letá,
Mladinska knjiga in Obzor, ki so ob nekaterih že omenjenih delih (ne zgolj za otroke in mladino) podpirali
prevajanje mladinske in zlasti otroške književnosti. Med najproduktivnejše prevajalke lahko štejemo
Pavlo Kováčovo, ki je tudi po letu 1968 nadaljevala s prevajalskim delom in objavila knjižne prevode
mnogih slovenskih pravljic. Med izdanimi avtorji so se znašli izredno popularna E. Peroci1016 (Klobuček,
petelin in roža, 1970, ter Očala tete Bajavaje, 1972), S. Makarovič (Škrat Kuzma dobi nagrado, 1978),
F. Bevk (Peter Klepec, 1980)1017 in L. Suhadolčan (Piko Dinozaver, 1981), izšel pa je tudi njen prevod
slovenske ljudske pravljice Zlata ribica (1985) ter mladinski roman S. Pregla Geniji v kratkih hlačah
(1982).1018 Otroške slikanice so, sicer v manjšem obsegu, prevajali tudi drugi prevajalci, med njimi
J. Jankovič (L. Suhadolčan: Krojaček Hlaček, 1975 in Z vami se igra krojaček Hlaček, 1989 – prevedeno
skupaj s P. Čačkom) in T. Janovic (N. Grafenauer: Lokomotiva, lokomotiva, 1984).
Nekatere pravljice so izšle revijalno, zlasti v otroških revijah Slniečko1019 in Zornička1020 ter v ženski reviji
Slovenka,1021 redkeje pa so izhajale tudi kot del različnih antologij in zbirk. Med njimi je izšla zbirka
pravljic Rozprávky o zvieratkách z celého sveta (1976), ki jo je uredila E. Chmelová in v kateri sta bili
predstavljeni dve slovenski pravljici. Pod skupnim naslovom istoimenske pravljice E. Peroci Domček
z kociek je leta 1979 izšla tudi zbirka pravljic, ki so izhajale kot plod sodelovanja petih založb socialističnih
držav. V recenziji dela je M. Chiriacová navedla, da je izdana knjiga, v katero so umeščene najuspešnejše
izdaje založbe Mladé letá, plod dvanajstletnega sodelovanja med založbami. O pravljici E. Peroci pa je
presodila, da umetniško ni bila najbolje zastavljena: »Domček z kociek E. Perociovej je koncipovaný vo
forme modernej rozprávky, umelecky, žiaľ, nie veľmi presvedčivej,« saj je v njej umanjkal globlji dialog
z otroškim bralcem.1022 Nekatere slovenske pravljice so bile predvajane tudi po radijskih valovih
Slovaškega radia, med njimi že omenjena pravljica E. Peroci Pravljice žive v velikem starem mestu,1023
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v drugi polovici osemdesetih pa je bila prirejena še njena pravljica Muca Copatarica.1024 Predvajali so tudi
Bevkovega Petra Klepca1025 in pravljico S. Rozmana.1026 Največkrat pa je bil prevajan F. Puntar, ki je od
leta 1966 intenzivno sodeloval z Radiom Ljubljana in ki tudi sicer velja za najpogosteje prevajanega
slovenskega avtorja radijskih iger. V Bratislavi so med letoma 1974 in 1987 na radiu predvajali vsaj tri
njegove pravljice.1027
Mladinska in otroška dela v slovaških prevodih so obenem še zmeraj izhajala tudi v Vojvodini, kjer sta
zlasti do osemdesetih let še naprej aktivno prevajali M. Myjavcová in V. Benková Popitová, manj pa tudi
P. Mučaji. Med prevajanimi avtorji so bila podobna imena kot na Slovaškem, saj so nekatera dela izšla
hkrati, pri tem pa so v Vojvodini izdali skoraj dvakrat toliko slovenskih naslovov. Med prevedenimi deli
najdemo dela E. Peroci, T. Seliškarja, B. Jurca, M. Mihelič, S. Makarovič, L. Suhadolčana, L. Kovačiča,
V. Pečjaka, O. Župančiča in drugih slovenskih avtorjev mladinske in otroške književnosti.1028 Od plodnih
prevajalcev je svoje delo nadaljeval J. Tušiak, ki je v osemdesetih letih ostal eden redkih prevajalcev med
vojvodinskimi Slovaki, ki je še prevajal slovensko književnost. V svojem bogatem prevajalskem
repertoarju se je med drugim lotil prevajanja Cankarja1029 in slovenske poezije.1030 Poezijo pa je prevajala
tudi V. Benková Popitová, ki je pesmi S. Kosovela in D. Zajca objavila v vojvodinski reviji Nový život,1031
v kateri so bili leta 1977 objavljeni še prevodi poezije koroških Slovencev. Te prevode sta pripravila
A. K. Nejman in M. Demák.1032
Na prelomu leta 1980 in 1981 je na obisk v Bratislavo prišla delegacija jugoslovanskih pisateljev, med
člani katere je bil tudi predstavnik Mladinske knjige, urednik in pisatelj Miha Mate. Delegacijo je sprejel
predsednik slovaškega pisateljskega društva J. Solovič, obiskali pa so slovaški založbi Mladé letá in Veda
ter nekatera uredništva literarnih in kulturnih revij. Pri tem so se uredniki in pisatelji na obeh straneh
zavezali, da si bodo za začetek začeli izmenjevati revije, postopoma pa bodo v revijah začeli objavljati več
prevodov in prispevkov gostov. V članku, ki je bil objavljen v reviji Slovenské pohľady in ima zato še večjo
težo, je mogoče zaslediti, da se je po nemirnih sedemdesetih letih v odnose med Slovaki in narodi
Jugoslavije spet prikradel besednjak o medsebojnem spoznavanju in idejnih pobudah za sodelovanje –
kar je bilo v drugi polovici šestdesetih let že ustaljena praksa:
»*T+reba uznať, že napriek tomu, že sú si národy a literatúry týchto dvoch krajín v mnohom
blízke, nemožno – zatiaľ – jednoznačné tvrdiť, že sa navzájom aj dobre poznajú (pravda, máme
tu na zreteli poznanie v širšom zmysle slova). Práve preto veríme, že spolupráca, na akej sa
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predstavitelia jednotlivých redakcií dohodli, bude mostom, ktorý v tomto smere umožní častejšie
a plodnejšie kontakty v budúcnosti.«1033
Pri pozornejšem pregledu je treba izpostaviti, da se intenzivnost slovaških prizadevanj po srečanju
pisateljev ni bistveno spremenila, vsaj kar zadeva odnos s Slovenci. Nekatera uredništva so sicer začela
objavljati več slovenske književnosti, vendar ob tem ni bilo mogoče zaslediti znatno povečanega
ozaveščanja in seznanjanja s slovensko književnostjo. Novost sta uvedli šele uredništvi časopisa Smena in
Práca – pri prvem je leta 1981 začela izhajati literarna priloga, ki je v naslednjih letih večkrat objavila blok
jugoslovanske poezije, med katero so bila tudi pesmi slovenskih pesnikov. Prevode za literarno prilogo je
v največji meri prispeval Karol Chmel, takrat predstavnik mlajše generacije prevajalcev, ki je šele začenjal
svojo obetavno prevajalsko pot. Med pesniškimi imeni, ki jih je prevajal, se je najpogosteje znašel
T. Šalamun, objavljenih pa je bilo še nekaj pesmi V. Möderndorferja, M. Avanza in M. Elsnerja Grošlja.1034
Uredništvo slovaškega časopisa Práca, ki je prav tako začelo objavljati več prevodov jugoslovanskih
piscev, pa je te prevode objavljalo v satirično-humoristični reviji Roháč, ki je izhajala enkrat tedensko.
Med slovenskimi zgodbami, ki so bile v reviji zastopane od leta 1981 dalje, je mogoče najti dela
Ž. Petana,1035 V. Plemlja,1036 M. Bauer,1037 B. Repeta,1038 V. Kolariča1039 in E. Juriča.1040
Knjižno je v drugi polovici osemdesetih let izšlo manj del kot prej, med objavljenimi deli pa so se v večji
meri pojavljali že poznani avtorji. Leta 1985 je Zuzana Čičajová objavila planinski roman T. Svetine
Ugaslo ognjišče, o čemer je bila v reviji Slovenské pohľady objavljena recenzija. V njej je B. Bodacz sam
prevod ovrednotil kot dober, čeprav bi lahko na nekaterih mestih prevajalka izbrala primernejše besede.
Kljub temu pa ji je kritik težko karkoli očital, saj, kot je navedel: »Treba si však aj uvedomiť, že sa jej
nepracovalo ľahko, veď poriadny slovinsko-slovenský slovník dosiaľ neexistuje.«1041 Svetinin roman je
izšel v zbirki Prameň pri založbi Tatran, kjer sta v preteklih letih bili izdani tudi deli A. Hienga in
S. Rozmana – obe je takrat prevedel T. Štrba. Omenjeni prevajalec si je za nov slovenski prevod ponovno
izbral pisatelja S. Rozmana ter leta 1988 izdal še njegov mladinski roman Ta glavna Urša, ki je izšel pri
založbi Mladé letá.
S prevajanjem se je v tem obdobju začel ukvarjati tudi Vlastimil Kovalčík, po izobrazbi sicer polonist, ki
pa je aktivno deloval v različnih uredništvih (Slovenský spisovateľ, Literárny týždenník) in prevajal tudi iz
drugih slovanskih jezikov. Njegova prevajalska pot iz slovenščine ima zanimivo zgodbo, ki je povezana
s prevajanjem L. Udoviča – prav njegovim pesmim se je posvetil najprej in jih od leta 1986 dalje objavljal
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J. Bartoš: Návšteva spisovateľov z Juhoslávie. Slovenské pohľady, 97, 1981, št. 2, str. 156.
Literárna príloha Smeny, 27. 6. 1981, 26. 6. 1982, 31. 12. 1982 in 26. 6. 1983. Pesmi M. Elsnerja Grošlja je
prevedel Tibor Ičo.
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Roháč, 34, 1981, št. 24, str. 16.
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Roháč, 34, 1981, št. 31, str. 15.
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Roháč, 41, 1988, št. 20, str. 9.
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1034

195

v različnih slovaških revijah in časopisih.1042 Najobsežnejši je bil prispevek v Revue svetovej literatúry,1043
kjer je Kovalčík navedel, da se je slovenščine začel učiti prav zaradi Udovičeve poezije: »Podučil som sa
po slovinsky, aby som mohol na potrebnej úrovni sledovať jeho básne a prekladať ich do slovenčiny.«1044
Slovenskega pesnika je štel za pomembnega pesnika: »Nielen v kontexte slovinskom či juhoslovanskom,
ale aj širšie mednárodnom Udovič je pozoruhodná básnická osobnosť.«1045 V reviji je bilo objavljenih
osem prevodov in pesem Ta jata ptic tudi v originalu, vse revijalno objavljene pesmi pa so leta 1990
skupaj še z drugimi izbranimi pesmimi iz treh Udovičevih pesniških zbirk izšle knjižno. Pesniško zbirko je
Kovalčík naslovil z Darovi. Nekaj slovenskih prevodov je bilo prav tako objavljenih v novoustanovljeni
literarni reviji Društva slovaških pisateljev Literárny týždenník, ki je izhajal od leta 1988. Med pesniškimi
prevodi so bile objavljene pesmi E. Fritza, N. Grafenauerja, T. Šalamuna, B. Šömna, V. Tauferja in
D. Zajca1046 – predvidevamo lahko, da je tudi te pesmi prevedel prav V. Kovalčík, ki je bil v tem času
namestnik glavnega urednika revije.
Konec desetletja so bili v različnih slovaških revijah objavljeni še nekateri drugi prevodi iz slovenske
književnosti. Med njimi je enega svojih redkih prevodov po letu 1968 objavil M. Václav, ki je bil zaradi
politične neustreznosti po letu 1948 in znova dvajset let kasneje večkrat onemogočen, kar potrjuje tudi
Jankovič, ki je o prevajalcu zapisal: »*V+ priaznivých podmienkach mohli byť jeho talent a schopnosti
oveľa väčšmi využité.«1047 Leta 1988 je Václav objavil kratko zgodbo Noč nasilja D. Jančarja, ki je skupaj
s krajšim uvodnim esejem z naslovom Medzi snom a skutočnosťou ter avtorjevo fotografijo izšla v Revue
svetovej literatúry.1048 Jančar je bil to leto predvajan po radiu, za kar sta F. Gomolčák in A. Lukáč priredila
njegovo delo in ga naslovila z Zločincova spoveď.1049 Med ostalimi prevodi je zanimiva zgodba slovaškega
pesnika P. Bunčáka in njegovega prevajanja poezije L. Krakarja. Pesnika sta se osebno poznala, kot je
Bunčák zapisal v uvodu k pesniškim prevodom, sta se prvič srečala in tudi spoprijateljila že junija 1958
v Ljubljani, ko sta ob zgodnjih jutranjih urah zapuščala hotel Slon. Čez deset let sta se ponovno srečala,
takrat v Varšavi, kjer je Krakar študiral polonistiko, preden je odšel za lektorja v Nemčijo. Njuno zadnje
srečanje je bilo leta 1974 v Ohridu. Prav njuno prijateljevanje je obrodilo misel, da sta se posvetila
prevajanju pesmi drug drugega – Bunčák je prevedel devet Krakarjevih pesmi, s čimer mu je pomagal
M. Václav, in jih objavil v Revue svetovej literatúry,1050 Krakar pa je že leto prej v reviji Sodobnost1051
objavil prevode desetih Bunčákovih pesmi iz zbirke Jabolko srca, leta 1990 pa je Bunčákove pesmi objavil
še v Naših razgledih.1052
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Nové slovo, 28, 1986, št. 6, str. 1; Ľud, 39, 30. 1. 1986, št. 25, str. 10; Práca, 41, 8. 2. 1986, št. 33, str. 7.
Revue svetovej literatúry, 23, 1987, št. 1, str. 4–9.
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Jankovič 2005: 139.
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Revue svetovej literatúry, 24, 1988, št. 6, str. 147–160.
1049
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Ob krajši zgodbi M. Dolenca, ki je bila objavljena v družinskem tedniku,1053 in ponatisu Prešernove Gazele
(Oči sem večkrat prašal, ali smem ...),1054 ki jo je že v šestdesetih letih študentom na predavanjih bral
Hečko, sta izšli tudi dve poročili o izidu slovenskih del, ki ju je v Revue svetovej literatúry objavil
F. Benhart.1055 V prvem je predstavil zbirko novel D. Lokarja Samogovorniki,1056 v drugem pa Kocbekovo
korespondenco, zbrano v zbirki Peščena ura.1057 Nekatere slovenske avtorje sta predvajala tudi slovaška
radio in televizija. Po radijskih valovih je bilo mogoče ob že omenjenih pravljicah in drugih objavah
v obdobju sedemdesetih in osemdesetih let slišati še priredbo dela V. Zupana: Andante patetico: povest
o panterju Dingu,1058 ki je trajala približno uro, in Hiengovo pripoved Žena dvoch tvárí,1059 ki jo je
prevedel M. Václav. Hieng je bil obenem eden redkih slovenskih književnikov, katerega delo je bilo
predvajano tudi po televiziji – Češkoslovaška televizija v Bratislavi je priredila njegovo televizijsko igro
Gluhi mož na meji, delo o španskem slikarju Franciscu de Goyi, ki ga je režiral V. Strnisko.1060

5.1.3 Slovenija v primežu krize in iskanje svoje poti
Vojaški poseg Varšavskega pakta na Češkoslovaškem je močno zaznamoval tudi dogajanje v Jugoslaviji.
V bojazni, da bi sovjetske vojske pod pretvezo zagotavljana vrnitve k socializmu lahko nadaljevale pohod
tudi proti Beogradu, je država okrepila vojaško financiranje, prav tako pa se je povečal vojaški vpliv
v državnem vrhu. Kljub preteči zunanji nevarnosti so zastavljene reforme tekle dalje in na IX. kongresu
Zveze komunistov Jugoslavije (marca 1969) je bilo potrjeno povečevanje pristojnosti republiških
struktur, čemur so sledile ustavne reforme, ki so povečale suverenost republik – tudi s prenosom pravice
do razpolaganja z investicijami ter nadzora nad davčno in finančno politiko.
V letih 1968–72 je bilo Jugoslavijo še mogoče rešiti pred gospodarsko in politično krizo, toda najvišje
politično vodstvo ni bilo sposobno izpeljati nujnih sprememb. Tito, Kardelj in ostali najbližji sodelavci so
ostali ujetniki boljševiških komunističnih predstav in obrazcev, saj so v vsakršni modernizaciji in
demokratizaciji videli tveganje za postopno izgubo oblasti, ki pa se ji niso hoteli odreči. Sledila je vrnitev
k avtoritarni politiki in ponovno oživljanje zahteve po politični enotnosti Zveze komunistov. Sledile so
čistke v vseh republiških organih, gospodarskih organizacijah, medijskih in časopisnih hišah ter
v izobraževalnih ustanovah. Vrstili so se pozivi k vpisu v Zvezo komunistov, kar je bil ponekod celo pogoj
za pridobitev službe.1061 Boj proti zlorabam demokracije je prinesel omejeno svobodo tiska, sprejet pa je
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bil tudi zloglasni 133. člen, ki je na ohlapen način opredeljeval protirevolucionarno dejavnost, sovražno
propagando in nasprotovanje režimu.
Sedemdeseta leta so v Jugoslaviji prinesla naraščajočo gospodarsko nestabilnost, saj je zastavljena
modernizacija gospodarstva potekala prepočasi, mnogi delavci pa so v iskanju službe odšli v tujino,
predvsem v Nemčijo. Investicije so bile neracionalno zastavljene, saj je oblast podpirala razvoj težke
industrije, na račun česar so v Slovenijo začeli prihajati manj kvalificirani delavci iz drugih republik. Kriza
se je z neprimernimi ukrepi še zaostrovala, čemur je botrovala tudi nizka storilnost. Zdravstveni sistem in
socialni sistem sta sicer ohranila zadovoljivo raven, vendar je ljudi pestilo pomanjkanje stanovanj in
primernih služb, kar je povečevalo socialne razlike med posamezniki.
Ob naraščajočih gospodarskih problemih so se slabšali tudi odnosi med posameznimi federacijami in
narodi, saj je vzhod države reformiste v Sloveniji in na Hrvaškem obtoževal nacionalnega egoizma in
sebičnosti. Spor se je razvnel zlasti med hrvaškimi in srbskimi politiki, kasneje pa je ob različnih pogledih
na vodenje in ustroj države in republike prišlo do spora tudi med dvema generacijama slovenskih
komunistov. Ko je bilo jasno, da so predlagane gospodarske spremembe neučinkovite, je bila mlajša
generacija komunistov obtožena odmika od komunizma, čemur je sledil silovit obračun z zagovorniki
reform in vračanje k ustaljeni politiki komunistične trde roke. Slovenski politični vrh s Kavčičem na čelu je
bil odstavljen, s čimer je bila slovenskim liberalcem za več kot desetletje zaprta pot v javno življenje.
Komunisti so v sedemdesetih letih svojo oblast poskušali utrditi s prirejanjem različnih proslav,
organiziranjem mednarodnih srečanj ter postavljanjem spomenikov partizanskim in revolucionarnim
junaštvom. V tem obdobju je Titov kult dosegel vrhunec, pod pritiskom režimske ideologije pa so se
znašli tudi mediji in šolstvo. Vsaka neustrezna kritika je pomenila ukinitev tiskanega medija ali pa izgubo
zaposlitve. Nov republiški zakon o visokem šolstvu iz leta 1975 je še bolj spolitiziral univerzitetni
prostor,1062 istega leta pa je bila ustanovljena tudi nova univerza v Mariboru – kot sredstvo pritiska na
ljubljanske akademike. Podobno se je dogajalo na področju kulture in umetnosti, saj ju je politika želela
disciplinirati in nadzirati. Edini nazorski nasprotnik, ki ga je režim pogojno še dopuščal, je bila Cerkev in
katolištvo, ki pa je bila strogo omejena na versko področje.
V omenjenih razmerah je politično vodstvo uspelo ohraniti razmeroma visoko podporo med
prebivalstvom, saj so delno izboljšane gospodarske razmere in nizka stopnja brezposelnosti poskrbele,
da je bila življenjska raven na najvišjem nivoju vse od konca vojne. Kljub temu je bila storilnost nizka,
veliko ljudi pa je odhajalo na delo v tujino ali pa si je kako drugače zagotavljalo dodaten zaslužek.
Samoupravni sistem je težil k socializmu s človeškim obrazom, zato politični vrh ni omejeval razvoja v
smeri zahodnega potrošništva. V teh razmerah se je razmahnilo gradbeništvo, saj so bili zasebni krediti
ob rastoči inflaciji sila ugodni, cvetela pa je tudi obmejna trgovina z Avstrijo in Italijo. Še zlasti po letu
1975, ko so se dokončno uredile meddržavne meje ter zaplet glede slovenske manjšine na Koroškem.
Z zavestjo zahodnega potrošniškega modela ter načina življenja je bilo v državi vse težje ohranjati
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Sprejeti zakon je opredeljeval, da mora biti univerzitetni učitelj ne le dober strokovnjak, temveč tudi »moralno
in politično neoporečna osebnost.« (Vodopivec 2007: 452)
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enostrankarski sistem, ki je omejeval posameznikove svoboščine in se skliceval na preživete
komunistične parole.
Po ustavnih spremembah in sprejetju nove ustave leta 19741063 se je gospodarstvo preoblikovalo in
nastajati so začeli manjši gospodarski sistemi. Velika državna podjetja so bila razkosana na republiške
uprave, kar je sprva sicer navidezno kazalo dobre rezultate, vendar pa so se gospodarske razmere
v državi ob svetovni naftni krizi in slabi kmetijski letini leta 1978 še bolj zaostrile. Vlada je poskušala
omejiti porabo ter rast cen in plač, toda ukrepi so se izkazali za neučinkovite. Zadolženost je leta 1980
močno narasla, kar je povzročilo pomanjkanje na trgu – tako pri nekaterih osnovnih življenjskih
potrebščinah kot pri naftnih derivatih in oskrbi z elektriko. Težke gospodarske in družbene razmere so
sistem konec sedemdesetih let pripeljale na rob razkroja, ki sta ga še pospešili Kardeljeva in Titova smrt.
Politični vrh je do smrti predsednika Tita še uspel prikrivati razsežnost krize, v kateri se je znašla država,
vendar pa to na začetku osemdesetih let ni bilo več mogoče, saj je grozil popoln zlom države.1064 Državno
vodstvo je ustanovilo komisijo za stabilizacijo gospodarstva, ki pa je v svojem poročilu vztrajala, da ne
obstaja potreba po spremembi političnega in gospodarskega sistema. Razmere, ki so že bile kritične, so
vodile v novo zadolževanje, vlada v Beogradu pa je delno rešitev iskala v kolektivizaciji republiških
dolgov, kar je pomenilo, da so dolgove morale poplačati vse republike in državna podjetja, ki so še
razpolagali s kapitalom. Ta poteza je občutno poslabšalo že tako slabe odnose med vzhodnim in
zahodnim delom države. V napetih političnih razmerah in ob gospodarskih težavah je Jugoslavija kljub
vsemu organizirala zimske olimpijske igre leta 1984 v Sarajevu, ki pa niso imele želenega učinka na
pomiritev strasti.
Pri razmišljanju o preoblikovanju skupne države so se s strani Beograda pojavile stare ideje o enotni
naciji,1065 ki jih je podžigal rastoč srbski nacionalizem, Slovenci in Hrvati pa so se nagibali k ideji
o vzpostavitvi konfederacije. Prav ta nesoglasja so začrtala pot za osnovanje novega dojemanja odnosov
med Jugoslavijo in Slovenijo ter med Slovenci vzbudila živahne razprave. V Sloveniji je s tem prišlo do
delne sprostitve družbenih odnosov, ki so se zaostrili v sedemdesetih letih s politiko zavračanja vsega,
kar ni bilo v skladu s socialistično doktrino. Kulturna politika je bila namreč omejena na preživete, že
skoraj pozabljene kulturnopolitične vzorce iz prve polovice petdesetih let, mnoga književna dela, ki so
desetletje ali pa še dlje ležala v predalih, pa so tako lahko izšla šele v osemdesetih letih.1066 Po Titovi
smrti so v Sloveniji revije in društva ponovno lahko odprla vrata razpravam in družbeni kritiki, ena od
1063
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osrednjih političnih tem pa je postala sprava med Slovenci. Enotna smer narodnopolitične usmeritve pri
tem še ni bila začrtana, zato je pravi vihar februarja 1987 povzročila 57. številka Nove revije, ki je objavila
razmišljanja o jugoslovanski krizi, o slovenskem položaju v Jugoslaviji in o slovenski narodni prihodnosti –
o preoblikovanju v nacijo z lastno državo. Omenjene pobude so leta 1988 pripeljale do osnovanja tez za
novo slovensko ustavo, s katero bi se Slovenija preoblikovala v moderno in demokratično parlamentarno
republiko, v kateri bi svobodno odločala, na kakšen način se bo v prihodnosti povezovala z drugimi
jugoslovanskimi republikami.
Kritično točko je politični razkol med Jugoslavijo in Slovenijo dosegel leta 1988, ko se je v Sloveniji začelo
sojenje proti četverici, ki je objavila zaupne dokumente o vojaških grožnjah slovenskemu političnemu
vodstvu, s čimer so razkrinkali delovanje jugoslovanske ljudske armade, ki je bila zadnji steber ideje
unitarizma. Ob omenjenih dogodkih se je tudi slovenska komunistična politika zbližala z idejami
opozicije, s čimer se je ustvarila možnost za uresničitev pobude o ustanovitvi samostojne in suverene
države izven jugoslovanskih okvirov.
Zahtevo po samostojni državi je najprej izrazila združena opozicija v Majniški deklaraciji leta 1989,
slovensko vodstvo, ki je predstavilo Temeljno listino, pa je v tem času še vedno iskalo rešitev v večji
suverenosti znotraj Jugoslavije. Nacionalistične poteze Srbije in enostranska sprememba njihove
republiške ustave je vodila tudi Slovence k spremembi ustave, v kateri je bila prvič jasno izražena pravica
do samoodločbe. Jugoslovanski vrh, s Srbi in Črnogorci na čelu, se je slovenski potezi uprl in poskušal na
XIV. kongresu še zadnjič disciplinirati slovenske politike. Ti so po preglasovanju in neupoštevanju
predstavljenih predlogov kongres zapustili, kar je pomenilo razpad Zveze komunistov Jugoslavije,
s prekinjenimi gospodarskimi odnosi med Srbijo in Slovenijo leta 1989 pa se je dezintegracija države še
pospešila.
V Sloveniji so bile leta 1990 prvič po drugi svetovni vojni organizirane večstrankarske volitve, ki so
prinesle poraz komunistov. Z novim političnim vodstvom so se pospešile priprave na slovensko
osamosvojitev in decembra 1990 je bil izveden plebiscit, na katerem se je velika večina volivcev izrekla
za slovensko samostojnost in neodvisnost. Čez pol leta, junija 1991, je Slovenija razglasila samostojnost
in nastala je nova suverena država – Republika Slovenija.

5.1.4 Slovaška kulturna prisotnost v Sloveniji
Avgustovsko oboroženo okupacijo Češkoslovaške, ki je v Jugoslaviji močno odmevala, so ob političnem
jugoslovanskem vrhu obsodili skorajda vsi slovenski mediji in vidni posamezniki. Jasno nestrinjanje
z vsiljevanjem sovjetske oblike socializma drugim socialističnim državam je izrazilo tudi uredništvo
Dialogov. V članku Zgodovinsko sporočilo češkoslovaškega avgusta,1067 objavljenem v septembrski
številki revije, so okupacijo vojsk petih držav s socialistično ureditvijo, ki je ni bilo mogoče primerjati niti
z dogodki na Madžarskem leta 1956, pospremili z mislijo, da enotnega ljudskega čustvovanja in enotne
vizije o vrednejšem družbenem življenju ni mogoče streti. Največje spoštovanje in občudovanje svetovne
javnosti je po mnenju uredništva vzbudila politična enotnost češkega in slovaškega naroda – prav njuna
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discipliniranost in moč političnega argumentiranja sta govorili o veliki duhovni sili. Tudi mladi rod je
s srcem in mladostno neugnanostjo avgusta 1968 podprl vseljudsko gibanje in se postavil v prve bojne
vrste. Dogodki češkoslovaškega avgusta so po svetu na široko sprožili vprašanje o demokratičnem,
humanem in svobodnem socializmu.1068
Politično dogajanje, ki je zanetilo vsesplošno zanimanje za Češkoslovaško, sicer ni trajalo dolgo, je pa
spodbudilo nekatera uredništva ter slovenske prevajalce in propagatorje slovaške kulture, da so se še
z večjim zanosom posvetili češki in slovaški kulturi. Med njimi sta bila na prvem mestu nedvomno Viktor
Smolej in njegova žena Avgusta, ki sta že od konca leta 1968 organizirala mnoge pesniške večere
prevodov češke in slovaške lirike. Prvi takšen večer je potekal 13. decembra v prostorih društva
slovenskih pisateljev in je bil posvečen »slovaški lirski ustvarjalnosti od romantike do naših dni.«1069 Na
večeru so bile predstavljene pesmi J. Kráľa, I. Kraska, J. Smreka, L. Novomeskega, V. Mihálika, M. Rúfusa,
M. Válka ter satirične pesmi najmlajše pesniške generacije I. Galla in T. Janovica. V članku, objavljenem
v časopisu Delo, je Smolej navedel, da so se v zadnjih letih spletle med Bratislavo in Ljubljano še posebno
žive vezi, kar so potrjevali mnogi obiski, podpisan pa je bil tudi dogovor o sodelovanju med ljubljansko in
bratislavsko univerzo. Ob omenjenih prizadevanjih je Smolej pozval k ustanovitvi društva, »ki bi
usklajevalo vsa ta dejanja in prizadevanja in dajalo pobude za gojenje in ustvarjanje prijateljstva med
Slovaki, Čehi in nami.«1070 Eden od organiziranih literarnih večerov je 21. marca 1969 potekal tudi v Idriji,
Smolej pa ga je v pismu M. Breclju ovrednotil s ščepcem ironije: »V Idriji je bilo na večeru kakih 50 ljudi,
v celoti študentje, a tudi dva knapa. Razpoloženje intimno – a ker je bila istočasno na televiziji tekma
ČSSR:ZSSR v hokeju na ledu, je manjkalo večje število „kulturnih“ ljudi in obiskovavcev takih večerov.«1071
Tudi na tem večeru je bil predstavljen prevod Mihálikovega pesniškega cikla Rekviem, s katerim je pesnik
odkrito obsodil okupacijski vpad sovjetskih vojsk.1072 Cikel sedmih pesmi sta prevajalca izročila uredniku
idrijske revije Kaplje,1073 ki pa je v naslednji številki revije raje objavil prevode treh pesmi Janovica in
Galla.1074 Prevod Rekviema je bil tako naknadno skupaj s člankom o Češkoslovaški izdan v Srečanjih,1075
reviji za družbena vprašanja, ki je nadaljevala poslanstvo revije Goriška srečanja, v njenem uredništvu pa
je deloval tudi M. Brecelj. Češko-slovaški literarni večer sta zakonca Smolej skupaj z B. Borkom priredila
še 16. januarja 1970 v ptujskem gledališču.1076 Pobudnik, da se je pesniški večer organiziral prav tam, je
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O prelomnih dogodkih leta 1968 je čez dobro desetletje v Dialogih pisala tudi V. Godina, ki je ob izidu knjige
C. Bačkoviča razmišljala o vzrokih in problemih, ki so vodili v okupacijo. Strinjala se je z avtorjem knjige, da je za
delovanje sistema nadzor nad oblastniki potreben in da prav prenos poudarka s sistema na posameznika prinaša
humani socializem. (Dialogi, 19, 1983, št. 12, str. 50-51)
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Glej pisma V. Smoleja: Marijan Brecelj, 22. 3. 1969. RO NUK, Ms 1971.
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bil K. Gantar, pri njegovi realizaciji pa je sodeloval še J. Maučec, učitelj in predsednik Zgodovinskega
društva Ptuj. Omenjene literarne večere so vsi sodelujoči prirejali iz lastnega zanosa in z majhnimi oz. kar
brez finančnih nadomestil, kar izkazujejo Smolejeve besede: »Žena je prevajala, jaz sem moral biti potem
za recitatorja, ker sem najcenejši – študente z igrav. akademije moramo dobro plačevati.«1077
Moreče in duhamorno družbeno ozračje po letu 1968 je Smolej večkrat obeležil v svoji pisemski
korespondenci, v kateri je znal na humoren način strniti srž dogajanja. Enega od takšnih komentarjev je
ob vrniti z rehabilitacije v slovaških Trenčínskih Teplicah, kamor je odšel na zdravljenje zaradi okvare
hrbtenice, zapisal v pismu M. Breclju: »Nekaterim pač udari v glavo, meni je na srečo samo v noge. To se
pravi, da sem „mentalno normalen“, kar je navsezadnje za naše čase sicer minus, a sam sem s tem kar
zadovoljen.«1078 Prav Brecelj je bil ob Smoleju in njegovi ženi najaktivnejši prevajalec, ki se je v tem
obdobju posvečal prevajanju slovaške književnosti. V letu 1969 je goriška Mohorjeva družba izdala
prevod Zúbkove zgodovinske novele Skriti vir,1079 pri katerem je Breclju s prevajanjem pomagal tudi
Smolej.1080 Brecelj je tudi za svoje naslednje prevajalsko delo izbral Ľ. Zúbka, in sicer je prevedel povest
Pomlad Adele Ostroluške, v kateri je predstavljen Ľ. Štur in njegova neuslišana ljubezen. Povest je
v nadaljevanjih izhajala leta 1970 in 1971 v tržaški reviji Mladika.1081 To je bil ob krajšem prevodu
P. Karvaša1082 praktično zadnji objavljen Brecljev prevod, ki se zaradi Smolejevih natančnih korektur in
dobronamerne kritike kasneje ni več posvečal prevajanju iz slovaščine. Na Smolejevo pobudo, da bi
Brecelj sodeloval pri izdaji slovaške številke revije Dialogi, mu je slednji odgovoril: »To pišem, čeprav bi
se slovaškega teksta prav rad *...+ lotil, le da sem ob Vaših korekturah in lektoriranju Zúbka skoraj
spoznal, da najbrž prevajanju nisem kos ali bi se vanj ne smel spuščati.«1083 Podobno kot Brecelj je
prevajalsko delo iz slovaščine po letu 1970 skorajda povsem opustil še njegov vrstnik L. Fink, ki je
septembra 1969 oddal svoj zadnji knjižni prevod – za Cicibanovo knjižnico je prevedel otroško zgodbo
R. Morica Iz lovske torbe. Knjiga, ki je med slovaškimi bralci uživala izredno zanimanje, je bila v Sloveniji
naposled natisnjena šele leta 1972.
Ob Avgusti Smolej, ki se je ponovno aktivneje posvetila prevajanju, sta slovaško književnost začela
prevajati še dva Smolejeva študenta najmlajše generacije – Andrej Rozman in Drago (Dragomil) Bajt.
Rozman je v tem času študiral v Bratislavi, kjer je sprva dobil desetmesečno štipendijo, kasneje pa se je
vpisal tudi na redni študij. S študijem je bil zadovoljen in kot je zapisal, je prvič imel veliko časa za študij,
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spoznal pa se je tudi z mlajšo generacijo slovaških pesnikov.1084 S Smolejem si je Rozman sprva dopisoval,
kasneje pa se je z njim tudi večkrat srečal, ko je Smolej obiskoval Slovaško. Rozman je tega leta »začel
tudi malo s prevajanjem,« pri čemer ga je Smolej spodbujal in mu tudi pomagal: »Ko sem bil v Teplicah,
je slušatelj Andrej Rozman *...+ prišel na obisk in prinesel prevod ene take slikanice, kot je bil vaš srnjaček.
Predelala sva ga in bo to nova koprodukcija.«1085 Iz omenjenega sodelovanja je nastala prva objavljena
Rozmanova knjiga iz slovaščine – pravljica M. Ďuríčkove Sestrici iz Obuvalnika, objavljena pri Mladinski
knjigi. S tem delom se je začela prevajalčeva plodna pot.
Še istega leta je Rozman skupaj z Avgusto Smolej objavil svoj prvi pesniški prevod. V reviji Prostor in
čas1086 je bil ob pesmih Odstranjevanje kipov in Sonce objavljen Rozmanov prevod pesmi Zemlja pod
nogami,1087 ki jih je napisal slovaški pesnik M. Válek. Ob pesmih je spremni zapis dodal Viktor Smolej,1088
ki je v isti številki revije objavil še Dve pismi iz Bratislave.1089 V objavljenem prispevku je v obliki pisem, ki
ju je napisal maja in junija, povzel nekatere osrednje časnike ob prvomajski proslavi v Bratislavi in opisal
politični položaj v poavgustovskem obdobju, ko je češkoslovaška družba skušala odmisliti dogodke izpred
enega leta ter predstaviti novo vizijo starega sistema. Ob problemu normalizacije družbe pa je ostajal
pereč tudi problem slovaškega vprašanja, saj Praga kljub uvedbi federalizacije Slovakov še naprej ni
prištevala za sebi enakih.
V. Smolej se je v tem obdobju še naprej neutrudno posvečal tako prevajanju iz slovaščine in češčine kot
tudi literarnozgodovinskemu delu. Med tehtnejšimi članki je za izdajo Slavistične revije, ki je bila
namenjena Cankarjevemu jubileju, objavil že omenjeni članek o Cankarjevi prozi na Slovaškem, prav
tako pa je pripravil članek o Cankarjevih dramah pri Slovakih,1090 ki ju je v slovaški reviji Slovenská
literatúra povzel J. Ambruš.1091 K objavljenemu članku v Slavistični reviji je Smolej pripomnil, da je delo
sicer »nepopolno, kakor so vsa v večini bibliografska dela, pa vendar ugotavljajoče marsikatero
zanimivost in značilnost za eno in za drugo stran.«1092
Smolej je konec leta 1969 izdal prevod knjige Ľ. Zúbka Vitezi brez meča, zbirko »poljudno poučnih
kramljanj, ne esejev, o znamenitih svetovnih literarnih ustvarjalcih, od Cervantesa in Defoeja do Tolstoja
in Twaina. Namenjeno je letom med 10 in 16.«1093 Prevod pa ni bil deležen zgolj pozitivnih kritik, saj je
B. Stražar v slovenski reviji Jezik in slovstvo objavil pikro recenzijo. V njej je povzel, da knjiga prinaša
zgodbe o petnajstih znanih ustvarjalcih mladinskih knjig, vendar pa je avtor kritike izpostavil, da je to
izbor, ki ga bere predvsem slovaška mladina – in ne slovenska, obregnil pa se je tudi ob nekatere
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prevedene besede in domnevne napake. Prav tako je avtorja zapisa zmotila prodajna cena, ki se mu je
zdela pretirana.1094
Na tem mestu ne gre presojati kvalitete Smolejevega prevoda, je pa nesporno dejstvo, da si je prav
s tem prevodom prislužil Hviezdoslavovo nagrado, ki mu jo je leta 1972 podelilo slovaško ministrstvo za
kulturo.1095 Smolej je že v šestdesetih letih prejel številne nagrade, med katerimi naj omenim medaljo
Univerze v Bratislavi (1964) za širjenje slovaške kulture v zamejstvu, nagrado Zveze češkoslovaških
pisateljev (1966) in češkoslovaško odlikovanje za prevajalsko dejavnost (1968).1096 Ob prejemu priznanj
in nagrad je O. Berkopec Smoleju pisal, da si je priznanja zaslužil, »saj si prevedel več knjig iz slovaščine in
češčine kot kdorkoli od Slovencev in tudi drugače prispeval, da bi bil most med našimi narodi res trden in
trajen.«1097 Tudi na sploh je pohvalil Smolejevo prizadevnost: »Priden si pa, priden! Občudujem Te.
Svetujem Ti pa, ne pretiravaj!«1098 V podobni luči je Smoleju izrazil priznanje A. Rozman, ko je med
študijem v Bratislavi dejal, da so na fakulteti vsi poznali Smoleja in njegovo delo: »Dobil sem vtis, da ste
vse svoje življenje posvetili propagandi Slovakom, službi in svoji družini.«1099
Naslednji pomembnejši Smolejev prevod je bila izdana zbirka novel Ure in minute A. Bednára,1100 ki jo je
Smolej v celoti prevedel že leta 1969, izšla pa je leta 1971 pri založbi Borec. Bednárja, ki je v svojem delu
skozi posameznikovo usodo kritično uprizoril duha vojnega in povojnega obdobja, lahko primerjamo
z deli slovenskega pisatelja Kocbeka. Kot pri mnogih drugih prevodih, ki so izhajali v tem obdobju, pa je
tudi ta knjiga izšla skoraj brez vsakršnega odmeva v tiskanih medijih. Po tej izdaji se je opazno zmanjšalo
število Smolejevih slovaških prevodov in člankov, kar daje slutiti, da se je prevajalec bolj dejavno posvetil
pripravi slovaško-slovenskega slovarja. Slovar je v tem času pripravljal skupaj s slovaškim prevajalcem in
lektorjem V. Hečkom, ki pa je decembra 1972 nepričakovano umrl, kar je težavno breme izdaje slovarja
preneslo povsem na Smoleja samega.
Leta 1971 sta na straneh osrednjega slovenskega dnevnika Delo izšla dva članka o slovensko-slovaškem
poznavanju in sodelovanju. V prvem, Slovaki in mi,1101 ki ga je med komentarji objavil A. Rozman kot
odgovor na prispevek B. Borka, se avtor sprašuje, kdaj se bodo tudi Slovenci začeli v takšni meri zanimati
za slovaško in češko književnost, kakršne so bili deležni z njihove strani. Pri tem je navedel Hečkova
prizadevanja ter nekatere druge novejše prevode, ki so pričali o razmahu prevajanja slovenske
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Nagrado so mu podelili na predlog izvršnega sveta slovenske skupščine. (Glej korespondenco V. Smoleja: Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, 13. 12. 1972. RO NUK, Ms 1971.)
1096
Generalni konzulat je pri obrazložitvi predloga za podelitev nagrade zapisal: »Protože jste jedním z kulturních
pracovníků, kteří svou činností významně přispívají k prohlubování československo-jugoslávských styků, chtěl bych
na základě Vaší dosavadní pedagogické, publicistické a překladatelské činnosti navrhnout příslušným
československým místům, abyste byl za tuto dlouholetou záslunou práci vyznamenán.« (Glej korespondenco
V. Smoleja: Generálni konzulát ČSSR, 17. 1. 1967. RO NUK, Ms 1971.)
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Glej korespondenco V. Smoleja: Oton Berkopec, 7. 10. 1967, 27. 3. 1968 in 1. 5. 1973. RO NUK, Ms 1971.
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Id., 1. 3. 1967.
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Glej korespondenco V. Smoleja: Andrej Rozman, 25. 11. 1968. RO NUK, Ms 1971.
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Slovaški pisatelj je Smoleju pri prevodu pomagal z natančnim in obsežnim pojasnjevanjem pomenov
posameznih besed, ki so Smoleju povzročale težave. Nekatere besede je ponazoril tudi s skicami. (Glej
korespondenco V. Smoleja: Alfonz Bednár, 5. 9. 1969. RO NUK, Ms 1971.)
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književnosti med Slovaki. Na drugi strani so Slovenci sicer izdali nekatere odlične prevode (omenjena so
Smolejeva dela), toda Rozman je bil mnenja, da bi bilo treba slovenskim bralcem predstaviti kompleksno
sliko moderne slovaške proze in lirike, lahko pa bi izšlo tudi več otroških in mladinskih del.
Rozmanov članek, napisan z mladostnim zanosom, je preudarno čez dobra dva tedna dopolnil V. Smolej
v objavljenem komentarju, ki ga je naslovil z Oboji zamujamo.1102 Sam je sodil, da bi si vprašanje
o zanimanju za književnost drugega naroda v prvi vrsti morali zastaviti Slovaki, ne pa Slovenci, čeprav
tudi pri Slovencih zadeva mnogokrat ni zastavljena nedvoumno in jasno: »Res je namreč, da se zelo
počasi pri nas uveljavlja priznavanje Slovakov kot naroda in njihove samosvoje avtonomne kulture in
literature.«1103 Smoleja je namreč prav tiste dni presenetil prospekt Slovenskega narodnega gledališča, ki
je gledalce vabil na premiero Suchoňove opere V vrtincu (Krútpava), ki je bila površno označena za eno
od najuspešnejših čeških oper. Glede izbora prevedenih slovstvenih del pa je Smolej navedel, da Slovenci
še zmeraj močno prekašajo slovaški delež pri prevajanju slovenskih del. Le da se je pri tem v Sloveniji
pisalo malo ali pa nič. Komentar je sklenil z mislijo, da se ne gre prerekati o uspehih ene in druge strani,
kajti za »zamude« sta bili krivi obe strani. V komentarju je Smolej izpostavil še dejstvo, da sta v zadnjih
letih razvili dobro sodelovanje tako osrednja slovenska in slovaška radijska postaja kot tudi televizijski
postaji. Redno so si izmenjevali gradivo, že trikrat pa je bil izmenjevalno v Ljubljani organiziran tudi večer
slovaške televizije.
Ob omembi radijskega sodelovanja ni mogoče prezreti prevajalskega deleža D. Bajta, ki je bil
z Rozmanom glavni predstavnik najmlajše generacije prevajalcev in propagatorjev slovaške
književnosti.1104 Bajt je na ljubljanski filozofski fakulteti študiral primerjalno književnost in rusistiko, pri
čemer je tri leta obiskoval lektorat slovaškega jezika, leta 1970 pa se je udeležil še poletne šole
slovaščine v Bratislavi.1105 S prevajanjem je začel leta 1971, slovaško književnost pa je v največji meri
prevajal za Radio Ljubljana (danes Radio Slovenija), kjer je bil v letih 1977–1988 tudi redno zaposlen. Na
radiu so sicer že prej bile objavljena dela slovaških avtorjev,1106 toda prav Bajt je poskrbel, da je bilo
mnogim slovaškim literarnim delom prek radijskih valov mogoče tudi prisluhniti. Še zlasti plodno radijsko
obdobje je Bajt doživljal do leta 1974, ko je bilo objavljenih skoraj petnajst oddaj, ki so prinašale vsebine
iz slovaške književnosti in kulture. Med prevodi iz tega obdobja so bile objavljene pesmi V. Mihálika,
C. Štítnickega, V. Reisla, Š. Žáryja, J. Kostre, M. Váleka, A. Plávke, I. Kupca, J. Lenča, J. Buzássyja,
M. Rúfusa in J. Stacha, prevedel pa je tudi radijsko igro J. Štítnicke1107 in literarnoteoretični članek
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V. Smolej: Oboji zamujamo. Delo, 9. 9. 1971.
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K takratni najmlajši generaciji sicer ne moremo šteti M. Šömna, ki je na filozofski fakulteti v Ljubljani študiral
skupaj z M. Bracljem in L. Finkom, je pa slovaška besedila prav tako začel prevajati konec sedemdesetih let. Med
njegovimi prevodi so bile tri pesmi M. Válka (Vreme; Mogoče; Drevo) in odlomek iz dramskega besedila P. Karvaša
Noč v mojem mestu, ki jih je objavil v reviji Naši razgledi (28, 1979, št. 13, str. 402, in št. 22, str. 665-666).
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tudi naročal in kupoval. O slovaščini je še zapisal, da se mu zdi danes slovenščini najbolj soroden jezik. (Iz
elektronske korespondence avtorja [december 2018].)
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Ob že omenjeni Solovičevi radijski igri je Smolej za radio prevedel tudi radijsko igro Sedem prič P. Karvaša, ki je
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M. Bakoša.1108 Veliko pesmi omenjenih avtorjev je bilo objavljenih še v periodičnem tisku, zlasti
v mariborskih Dialogih, kjer je Bajt leta 1972 in 1973 objavil dva sklopa slovaške poezije.1109 Mnogi
njegovi prevodi so bili do leta 1978 prav tako objavljeni v časopisu Delo, kjer so izhajala tako prozna dela
kot pesniški prevodi A. Hykischa, P. Jaroša, J. Kota, J. Lenča, J. Puškáša,1110 P. Jaroša, R. Slobode,
D. Mitane1111 in V. Šikule.
Za ljubljanski radio je vsaj eno radijsko igro prevedla tudi Zdenka Škerlj Jerman, ki je v šestdesetih letih
prevedla že Mňačkovo delo, sicer pa se je aktivneje posvečala češki književnosti. Leta 1972 je bila na
radijskih valovih predvajana igra pisatelja H. Klačka Počitniško potovanje. Za radio je več prispevkov
pripravila tudi Avgusta Smolej, ki je ob proznih prevodih Ľ. Feldka, F. Švantnerja in M. Figuli med leti
1974 in 1977 objavila še izbor iz slovaške lirike ter prevode pesniške tvorbe J. Kráľa, L. Novomeskega,
V. Válka in vojvodinske Slovakinje V. Benkove Popitove. Prevode omenjene pesnice je v tiskani obliki
objavila v reviji Dialogi, kjer je ob desetih pesmih v spremnem besedilu predstavila celoten ustvarjalni
opus slovaške pesnice.1112 Avgusta Smolej se je v prvi polovici sedemdesetih let posvetila še prevajanju
del M. Figuli, pisateljice t. i. slovaškega naturizma, lirizirane proze, ki je v dela vnašala mitološke in
pravljične motive. Na tak način je napisana tudi novela Trije rjavci,1113 ki jo je v prevodu leta 1973 izdala
Družba sv. Mohorja iz Celovca, kmalu zatem pa so izšle še Figuline zgodbe V valovih Orave, V spremstvu
ptice, Zadušeni vzkliki, Tri noči in tri sanje ter Očetovo pismo.1114 V slovaškem naturizmu je našel zglede
tudi V. Šikula, ki je postal v naslednjih letih priljubljen avtor Avguste Smolej. Ob nekaterih revijalnih
objavah1115 je leta 1979 pri Pomurski založbi izšel še njen najobsežnejši prozni prevod – roman Mojstri.
Roman predstavlja prvi del trilogije, ki se osredotoča na drugo svetovno vojno in tematiko slovaškega
upora, vendar iz pozicije posameznikov, ki jih je vojna prizadela in preoblikovala. K izdaji je spremno
besedo napisal V. Smolej, o izidu pa so bila v dnevnem tisku objavljena tri poročila.
V obdobju po letu 1968 se je ob odpiranju slovenskega radijskega prostora slovaški kulturi nadaljevalo
intenzivno prevajanje del za otroke in mladino. Ob že uveljavljenih otroških revijah Ciciban1116 in
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Historična poetika in literarna zgodovina. Predvajano 5. 4. 1972.
Prevodi treh pesmi V. Mihálika in pesniški cikel M. Válka so bili objavljeni pod naslovom Moderna slovaška
poezija (Dialogi, 8, 1972, št. 3, str. 180–186). Štirinajst slovaških pesmi I. Kupca, J. Buzássyja in M. Rúfusa pa je bilo
objavljenih v pesniškem sklopu Iz sodobne slovaške poezije (Dialogi, 9, 1973, št. 10, str. 647–655).
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Puškáš je bil v osemdesetih letih uvrščen tudi v zbirko znanstvenofantastičnih novel slovanskih avtorjev Kako je
bil rešen svet, ki je izšla leta 1985 pri Tehnični založbi Slovenije.
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Iz književnosti vojvodinskih Slovakov, Dialogi, 12, 1976, št. 12, str. 749–752.
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Zanimivo je pismo, ki se nahaja v Smolejevi zapuščini, v katerem se je avtorica knjige M. Figuli odpovedala
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V. Smoleja: Margita Figuli, 14. 6. 1972. RO NUK, Ms 1971.)
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Zgodbe so izšle v reviji Nova mladika (6, 1975, št. 8–12), ki jo je izdajala Mohorjeva družba.
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Prazdniny so strýkom Rafaelom.
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Smolej je v njem objavil Pravljico o dveh bratih (Ciciban, 25, 1969/70, št. 1, str. 10), ponatisnjena pa je bila tudi
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Pionirski list1117 je leta 1972 prostor slovaškim pravljicam namenila tudi ženska in družinska revija Naša
žena. V njej je tega leta v vsaki številki izšla po ena pravljica K. Bendove, nekaj pravljic pa je izšlo še
v naslednjih letih.1118 Vse pravljice je prevedel A. Rozman, ki je prav tako prevedel slikanico N. Tanske
Muc in Mac, izdano pri Mladinski knjigi v okviru sodelovanja s slovaško založbo Mladé letá.1119 Z založbo
Mladinska knjiga sta še naprej sodelovala tudi Viktor in Avgusta Smolej. Avgusta je leta 1970 prevedla
pravljico V. Reisla Čudežna pesmica, ki ji je bila priložena glasbena plošča, skupaj z možem Viktorjem pa
sta prispevala tudi slovaške prevode za zbirko Slovanskih pravljic (1974). Slovaške pravljice so
v sedemdesetih in osemdesetih letih za Mladinsko knjigo prevajali še drugi prevajalci, med katerimi naj
navedem P. Kuharja,1120 B. Mate,1121 J. Mušiča,1122 V. Albreht,1123 S. Šalija1124 in že omenjeno Z. Škerlj
Jerman.1125 Ob pisateljici K. Bendovi so bile med slovenskimi prevajalci popularne zlasti pravljice in
mladinska književnost K. Jarunkove.1126
Sredi aprila 1973 je V. Smolej ponovno obiskal Slovaško, v reviji Prostor in čas pa je po obisku predstavil
novo Pismo iz Bratislave,1127 ki je pridobivala podobo osrednjega slovaškega mesta ter se je otresala
provincialnosti in arhitekturne povprečnosti. Nekdanja kmečka družba se je spreminjala v porabniško,
Slovaška pa je hitela, da bi dohitela razvitejše češke pokrajine. Politično preverjanje v obdobju po letu
1968 še vedno ni popustilo in, kot je navedel Smolej, so v tej nelogični logičnosti iskali svojo pot – ali pa
izhod – umetniki vsak zase, saj so bile skupne akcije onemogočene. Slovaško družbo sta prevevala obup
in vdanost v usodo, saj se je posameznik zavedal svoje nemoči proti sistemu. V takšnem okolju ni bilo
mogoče izdati nobenega večjega in pomembnejšega leposlovnega proznega dela, saj »[p]isatelji
zadržujejo obširnejše rokopise v svojih predalih in se „opravičujejo“, da dela še niso dokončali.«1128
Cenzurni vatli so se spet spremenili – če je bil v obdobju po letu 1948 za približno petnajst let izgnan iz
slovaških literarnih zgodovin, antologij in šolskih beril L. Novomeský, sijajen slovaški pesnik, pa je sedaj
v diktirano pozabo zapadel L. Ťažký. Za zadnji roman Amenmária je dobil praktično vse nagrade in
doživel prevode v domala vse vzhodnoblokovske jezike, toda v sedemdesetih mu je bilo objavljanje
prepovedano, ker ni želel preklicati svojih zmot iz časov okoli leta 1968. Edino zatočišče je piscem ostalo
v pisanju spominov, ki pa so se večinoma zaključevali z drugo svetovno vojno. Prikaz duhovnega razkroja
1117

V triindvajsetem letniku Pionirskega lista je v nadaljevanjih izhajala mladinska zgodba priljubljene slovaške
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Prevedla in priredila je pravljico M. Haľamove.
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Po slovaški predlogi je prevedel slikanico Čebelica Maja in njeni prijatelji.
1125
Med prevodi je pomembnejši prevod dekliškega romana K. Jarunkove Edinka (1979).
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Ob rob slovaške otroške književnosti pri Slovencih naj še omenim, da je bil v reviji Otrok in knjiga, reviji za
vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, objavljen pronicljiv članek
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(J. Sedlák: Pogled na slovaško literaturo za otroke in mladino. Otrok in knjiga, 4, 1975, št. 2, str. 98–104.)
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Id., str. 521.
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in morečega ozračje je Smolej povzel na slikovit način: »Po koledarju je že pomlad, a je ni čutiti v ljudeh
in v njihovem delu. Ljudje, iz katerih je pred leti žehtela volja po dejavnosti, so tiktakajoči strojčki
v kolesju.«1129
Že poleti je Smolej ponovno obiskal Slovaško, ko je vodil strokovno ekskurzijo slavistov po Slovaškem in
Moravskem. B. Oražen, ena od udeleženk, je Smoleja označila za »duha, ki oživlja.« V članku1130 je
izpostavila, da so Slovaki in Slovaška v zavesti Slovencev, žal tudi slavistov, še vedno skriti v senci Čehov,
obenem pa je priznala tudi, da »je povprečen slavist danes notranje bolj odprt na zahod kot pa
v slovanski svet, s katerim je bil slovenski izobraženec dokaj intimno povezan še pred zadnjo vojno.«1131
Od mnogih zanimivosti, ki jim jih je povedal Smolej, je avtorica v članku izpostavila, da je v Bratislavi umrl
Herman II. Celjski, ki je tu obiskoval hčer Barbaro. Pri Bratislavi, v mestecu Sv. Jur (in tudi v Košicah), pa
je v kasarnah služil slovenski pisatelj Fran Maselj – Podlimbarski. Ob mnogih krajih, ki so jih na
desetdnevni ekskurziji obiskali, so se ustavili tudi v Banski Bystrici, kjer jih je sprejel duhovnik in
prevajalec A. Kmeť, sicer dober Smolejev prijatelj. Avtorica zapisa ga je takole opisala: »Ves je skromen,
duhovnik Meškovega tipa se zdi, ne govori o sebi ...«1132 Za samo slovaščino pa je B. Oražen presodila, da
je zelo sorodna češčini, »v glasovnih značilnostih pa je bližje slovenščini, saj je ohranila nekatere
staroslovanske posebnosti, ki jih je češčina po svoje razvila.«1133
Ob opisih Bratislave in Slovaške je bil leta 1980 v reviji Dialogi objavljen potopis B. Žgajnerja Bratislavske
diagonale,1134 ki nam omogoča ponoven vpogled v opis mesta in njegovega kulturnega življenja. Kot je
navedel avtor, se je Bratislava v zadnjih letih širila in se »postopoma, nevsiljivo, organično« zlila
z zunanjimi mestnimi predeli. Očaralo ga je veliko število parkov in gozdov, središče Bratislave pa je
Žgajnerja spomnilo na Ljubljano. Avtor je prav tako izpostavil, da Bratislava že od nekdaj slovi po
bogatem kulturnem življenju, ki traja neprekinjeno vse leto, pri tem pa je omenil različne glasbene,
gledališke in operne predstave – za katere je bilo nadvse težko dobiti vstopnico. Pri navajanju slovaških
leposlovnih del je bilo očitno, da je poznal slovenske prevode slovaške književnosti, saj je navedel tako
Švantnerja in Bednárja, kot tudi Šikulo in Jašíka, ter omenil Smoleja kot plodnega prevajalca. Izpostavil je
tudi nizke cene knjig, o samih Slovakih pa je zapisal, da so izredno naklonjeni Jugoslovanom: »Do nas so
zelo ustrežljivi, prijazni in odkritosrčni.«1135
Revija Dialogi je v sedemdesetih in osemdesetih letih postala ena osrednjih revij, ki je popularizirala
slovaško književnost in nudila možnost za objavo prevodov. Ob že omenjenih prevodih so leta 1977 izšle
pesmi Ľ. Novomeskega, ki je umrl septembra prejšnjega leta. V reviji je bilo objavljenih trinajst njegovih
pesmi, ki jih je prevedla A. Smolej, o slovaškem pesniku pa je napisala še krajše besedilo.1136 Plodno je za
slovaško književnost bilo zlasti leto 1981, ko je v šesti številki najprej izšel prevod zgodbe J. Beňa,1137 ki
1129
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J. Beňo: Po snegu dišijo oblaki. Dialogi, 17, 1981, št. 6, str. 443–448.
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ga je prevedel A. Rozman, temu pa je novembra sledila povsem slovaško obarvana številka Dialogov, ki
se je povezala z uredništvom slovaške revije Romboid. Gradivo sta za izdajo pripravila urednik revije
A. Brvar in A. Rozman, ki je napisal obsežen uvodni članek, v katerem je v štirih razvojnih etapah
predstavil slovaško književnost po letu 1945.1138 Kot je zapisal, je bila v kratkem povojnem obdobju
slovaška književnost idejno in stilistično diferencirana, saj so Slovaki odprli vrata naprednim vplivom
vzhoda in zahoda. V ospredju so bili levo usmerjeni umetniki, bivši davisti, nadrealisti ipd., do izraza je
prihajala tudi katoliška moderna ter protestantski avtorji, pridružila pa se jim je še mlada povojna
generacija. Pri proznem in dramskem ustvarjanu je neizčrpen vir snovi predstavljala slovaška narodna
vstaja, izhajale pa so tudi knjige, ki so bile med vojno prepovedane. Drugo obdobje, ki je nastopilo po
februarskem komunističnem prevratu leta 1948, je prineslo zoženje književnega ustvarjanja na en sam
predpisan tip književnosti. Manifest socialističnega humanizma je sicer želel nadaljevati dosežke
književnosti, vendar je kmalu postal protisocialističen in je bil kaj kmalu, tako kot ostale smeri,
prepovedan. Višek je politično diktirana književnost dosegla leta 1951, ko so se pojavile ostre kritike na
račun davistov in mnogih povojnih pisateljev. Za vrh drugega povojnega obdobja je Rozman izpostavil
delo M. Lajčiaka Tovarišica moja zemlja (1949), ki ni presegalo političnih in časopisnih fraz tistega časa.
Po letu 1956 (po že omenjenem XX. kongresu Komunistične partije Sovjetske zveze in II. kongresu
Češkoslovaških pisateljev) je bilo mogoče čutiti veliko nezadovoljstvo v slovaški književnosti, saj je v njej
umanjkala iskrenost in človečnost. Po letu 1956 se je tako v umetniško delo vrnila avtorjeva osebnost, ki
se je opirala tudi na vprašanja tolmačenja preteklosti, mladi pisatelji pa so dodali še posameznikovo
intimnost. Književnost, ki je trpela pod shematizmom, se je lahko razživela, rehabilitacija davistov,
avantgarde in nadrealistov pa je prispevala k normalizaciji po letu 1956. Izhajati so začele nove literarne
revije, razmahnila pa se je tudi literarna kritika. Dogajanje po avgustu 1968 in XIV. kongresu
Češkoslovaške komunistične partije (1971) je prinesel poglabljanje socialističnega značaja in ponovno
vračanje k socrealizmu.
V slovaški številki revije Dialogi so bili po vrsti objavljene pesmi, prozna dela, dramatika in esejistika
slovaških avtorjev, ki so nastali po letu 1970. Pri prevajanju teh del so sodelovali vsi vidnejši slovaški
prevajalci tistega časa, ob osrednjih A. Smolej, V. Smoleju in A. Rozmanu je bil v revijo umeščen še prozni
prevod D. Bajta, prevod V. Kocjančiča, ki je prispeval dramski odlomek, pri enem od esejev pa je
sodeloval tudi L. Fink. Med pesniki,1139 objavljenimi v reviji, so bili M. Válek (Mišji sonet; Žalostni jutranji
tramvaj; Jabolko; Iz absolutnega dnevnika [odlomek]; Nedoumljive reči), M. Rúfus (Krizanteme; Nad
vasjo jesen; Snemanje s križa; Posode; Jesenska čreda; Pomladna zemlja; Košnja; Volička; Krompir),
Ľ. Feldek (Pesmi [Vsak kaj pozna ...]; Razlika; Počastitev Ovidu; Že in še; V pasti; Slovaška Madona),
V. Mihálik (Doma, Poročno potovanje), J. Majerník (Predmeti), M. Kováč (Svitanje, Večnost), J. Buzássy
(Ta tihi klic), Š. Strážay (Plot) in D. Hivešová (Žena govori). Med proznimi prispevki so bila objavljena dela
L. Ťažkega (Evangelij četovodje Mateja – odlomek), A. Hykischa (Čas mojstrov), L. Balleka (Mačja četrt),
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Rozman 1981: 773–777.
Dialogi, 17, 1981, št. 11, str. 777–784. Pesmi je prevedla A. Smolej, med katerimi so bile mnoge v sedemdesetih
letih že natisnjene v drugih revijah.
1139

209

R. Slobode (Beli pes), J. Puškáša (Četrta razsežnost), P. Jaroša (Favnovo popoldne), D. Duška (Gumbi na
stari uniformi) in D. Mitane (Vragov trilček).1140
Ob dveh dramskih prispevkih I. Bukovčana (Nojevski večer; Preden bo petelin zapel – odlomek),1141 ki sta
ju prevedla A. Rozman in V. Kocjančič, so bilo v reviji objavljenih več esejev, povezanih s sodobno
slovaško književnostjo.1142 Med prispevki velja omeniti eseja I. Sulíka o mladi slovaški prozi, zlasti
o njenem razvoju v sedemdesetih let. Takrat si je mlajša generacija, ki je poznala svetovno literaturo in
se je navezala na domačo tradicijo, zadala jasen epski program. Ta se je usmeril v intimne, obrobnejše
teme, formalno pa se je razdrobil na odlomke, drobne minimalistične prizore. O prozi sta pisala tudi
Šmatlák in Števček, ki sta se osredotočila na romaneskno ustvarjalnost ob koncu šestdesetih in na
začetku sedemdesetih let, ko je po desetletnem molku ponovno zaživelo pisanje romanov. Tudi slike,
objavljene v tej številki Dialogov, so bile povezane s Slovaško, izdaji pa je bila dodana še posebna
grafična priloga sodobnih slovaških grafikov.1143 O celotni številki slovaških prevodov so poročali tudi na
Slovaškem, kjer je revija Slovenské pohľady objavila recenzijo izdane revije. Ob navedbi prevajalcev in
vsebine je avtor z zadovoljstvom pozdravil zanimanje Slovencev za slovaško književnost: »Záujem
o slovenskú literatúru v Slovinsku nás teší a veríme, že toto číslo časopisu Dialogi nebude pre slovinského
čitateľa len informatívnou záležitosťou, ale naozaj aj obohatením slovinskej kultúry.«1144
Po tej številki je bilo v reviji Dialogi razumljivo manj objavljenih prevodov iz slovaške književnosti. Do leta
1990 so izšle še pesmi Š. Žáryja pod skupnim naslovom Smaragdno runo,1145 za kar je A. Rozman
prevedel štiri njegove pesmi in pripravil krajši zapis o avtorju, objavljen pa je bil tudi esej L. Ťažkega
z naslovom Skrivnost ustvarjanja in prototipi.1146 V eseju, ki ga je prevedel L. Fink, je slovaški književnik
razmišljal o vzvodih ustvarjanja in o ustvarjanju na sploh, dotaknil pa se je tudi zmotnega razmejevanja
posameznih generacij ustvarjalcev.
Z izidom omenjene slovaške izdaje Dialogov je Viktor Smolej sklenil svojo pot prevajalca slovaške
književnosti. Zadnje izdano leposlovno delo, ki je knjižno izšlo leta 1980, je bila futuristična mladinska
zgodba slovaškega pisatelja J. Talla Zelena premičnica Zemlja – izšla je v Knjižnici Sinjega galeba pri
Mladinski knjigi. Delo je Smolej sicer prevedel že leta 1965, tega leta naj bi po zapisu V. Hečka tudi že
bilo pripravljeno za tisk,1147 vendar pa je bilo delo umaknjeno s programa založbe in je bilo natisnjeno
šele petnajst let kasneje.1148 To pa ne pomeni, da se Viktor Smolej ni več posvečal prevajanju slovaščine
1140

Id., str. 784–823. Dela je prevedel A. Rozman, razen zgodbe P. Jaroša, ki jo je prevedel D. Bajt.
Id., str. 826–837.
1142
Id., str. 837–892. Objavljeni so bili eseji A. Bagina, V. Šabíka, I. Sulíka, J. Števčeka, intervju z M. Válkom ter dva
eseja, ki sta ju v obliki literarnih pogovorov napisala J. Števček in S. Šmátlak. Večji del esejev je prevedel V. Smolej,
dva pa je prevedla Avgusta Smolej, ki je pri prevajanju J. Števčka sodelovala z L. Finkom.
1143
Id., str. 842–853. Natisnjena so bila dela J. Balaža, A. Brunovskega, M. Cipárja, I. Schirmanna, I. Rumanskega,
J. Šturdika in V. Hložnika.
1144
M. Ch.: Slovenská literatúra v Dialógoch. Slovenské pohľady, 98, 1982, št. 3, str. 153.
1145
Dialogi, 21, 1985, št. 3, str. 66-67.
1146
Dialogi, 24, 1988, št. 7–9, str. 109–114.
1147
Slovinskí prekladatelia slovenských kníh, Kultúrny život, XX, 1965, št. 43, str. 10.
1148
Med Smolejevo zapuščino se nahajajo tudi prevodi, ki niso bili nikoli objavljeni. V rokopisih, ki jih hrani Narodna
in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, so ostali prevodi dramskih del I. Stodole Kariera (Jožko Púčik a jeho kariéra),
P. Karvaša Meteor in Š. Králika Margaret z gradu (Margaret zo zámku).
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in slovaški kulturi, temveč zgolj kaže, da se je izraziteje spet posvetil svojemu najpomembnejšemu
prevajalskemu delu – izdaji drugega dela dvojezičnega slovarja. Slovaško-slovenski del slovarja je bil
natisnjen konec leta 1976, kar je že bilo omenjeno, s tem pa se je sklenil prvi del skoraj desetletnega
aktivnega dela. Izid slovarja je v reviji Jezik in slovstvo kritiško pretresla J. Meze,1149 leksikografka in
urednica Slovarja slovenskega knjižnega jezika. V njem je navedla, da je sprva želel Smolej izdati oba
slovarja v eni knjigi, pa se je nato založba, ki je po smrti V. Hečka1150 in na priporočilo V. Smoleja nase
prevzela tudi izdajo slovensko-slovaškega dela, po ustaljeni praksi odločila za izdajo dveh ločenih izdaj.
Na podlagi slovaškega slovarja je avtor prevzel približno 1/15 gesel, na koncu pa je na 23 straneh dodal
še poglavja iz slovaške slovnice. Ob očitani manjši nedoslednosti pri izboru in zapisu, pa je J. Meze
poudarila, da je slovar prinesel najpomembnejše slovaško besedje, ki je bilo obravnavano in
predstavljeno z vso vestnostjo in natančnostjo.1151 Recenzija slovarja je izšla tudi na Slovaškem,
v strokovni reviji Kultúra slova,1152 ki jo izdaja slovaški jezikoslovni inštitut. V njej je avtor navedel, da gre
za prvi takšen slovar, Smolej pa je pri njegovi sestavi postopal po principu ekvivalence, v več primerih pa
se je poslužil tudi semantizacije, s čimer je pojasnil pomen določenega ekvivalenta. Dobra stran slovarja
je upoštevanje frazemov, slaba pa je nenavajanje têrminov in umanjkanje kvalifikatorjev, saj slovar
navaja tako pogovorne, knjižne kot tudi narečne in zastarele besede. V delo se je prikradlo tudi nekaj
pravopisnih napak (zpráva – správa), ki bi jih lahko ob pregledu odstranil slovaški leksikograf. Kljub
pomanjkljivostim pa avtor zapisa pozdravlja izid slovarja, saj naj bi ta pripomogel k boljšemu
sporazumevanju med dvema bratskima narodoma.
Leta 19831153 je izšel še drugi del slovarja – Slovensko-slovaški slovar, kar je Ambruš ob Smolejevi
sedemdesetletnici označil za krono njegovega prevajalskega opusa in dodal: »Bude istotne výdatnou
pomôckou pre prekladateľov na oboch stranách, ktorí sa dosiaľ museli opierať len o zastaraný český
slovník a vypomáhať si niektorými nemeckými lexikónmi.«1154 Tudi ob izidu drugega dela slovarja je izšel
članek v reviji Jezik in slovstvo,1155 ki pa je bil povzet po slovaškem članku, objavljenem v reviji Kultúra
slova.1156 Tudi pri tej izdaji je Michalus izpostavil, da je šlo za slovar manjšega obsega, ki se je pri izdaji
opiral na do tedaj izdane zvezke Slovarja slovenskega knjižnega jezika in nekatere dvojezične slovarje.
Nedoslednost pri sestavljanju slovarja je bila opazna pri večpomenskih besedah, kjer pomeni niso bili
nazorno ločeni, do večjih problemov pa prihaja tudi pri predlogih, kar bi avtor lahko spretno rešil
z uvedbo zaporednih številk pri razločevanju, v kolikor ni šlo za sinonime. Kot že v prejšnji izdaji, tudi
v tej niso bili frazemi nazorno označeni. Ob navedenih očitkih pa je Š. Michalus naštel tudi pozitivne
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Joža Meze se je avgusta 1966 udeležila poletne šole slovaškega jezika v Bratislavi, kjer je stkala vezi s slovaškimi
kolegi na Inštitutu za slovaški jezik. O njihovem delu pri pripravi slovarja slovaškega knjižnega jezika je poročala
v slovenski reviji Jezik in slovstvo (12, 1967, št. 4, str. 130-131).
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Slovensko-slovaški del, ki ga je pripravljal Hečko, bi moral iziti pri Pedagoški založbi v Bratislavi, vendar je
založba kmalu po Hečkovi smrti odpovedala sodelovanje.
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Joža Meze: Slovaško-slovenski slovar. Jezik in slovstvo, 22, 1976/77, št. 8, str. 266–268.
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*Štefan Michalus+: Slovensko-slovinský slovník. Kultúra slova, 11, 1977, št. 3, str. 89–91.
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Načrtovan je bil že za leto 1981, vendar se je izdaja zavlekla.
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Slovenská literatúra, 27, 1980, št. 5, str. 491–493.
1155
Štefan Michalus: Slovensko-slovaški slovar. Jezik in slovstvo, 30, 1984/85, št. 1-2, str. 62–64.
1156
Štefan Michalus: Slovinsko-slovenský slovník. Kultúra slova, 18, 1984, št. 7, str. 252–255.
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strani slovarja: »Na tomto mieste treba s potešením konštatovať, že pokiaľ ide o normatívnu stránku
slovníka, je situácia v tomto slovníku oveľa lepšia než pri Slovensko-slovinskom slovníku.«1157
Smolejevo prevajalsko in posredniško vlogo je J. Ambruš ob Smolejevem jubileju povzel z besedami: »No
dať sa do výskumu a propagácie vzťahov medzi dvoma malými národmi a toto poslanie si postaviť za
životný cieľ, znamená vopred sa zrieknuť efektných výsledkov, vziať na seba bremeno nemalých obetí
a rátať aj s neúspechmi.«1158 Te besede so na strnjen način opisale življenjsko delo V. Smoleja, ki je
z vestnim, marljivim, predvsem pa neumornim delom postal glavni steber slovenske slovakistike.1159
V osemdesetih letih je po zaključenem Smolejevem delu, ki je že v drugi polovici sedemdesetih let
prekinil s poučevanjem slovaščine, saj so ga pestile vse resnejše zdravstvene težave,1160 ostala praktično
le peščica aktivnih prevajalcev slovaščine in posrednikov slovaške kulture. Tudi Avgusta Smolej se je
prevajanju posvečala vse manj, med njenimi prevodi pa je bilo v tem času mogoče najti nekaj pravljic1161
in dva priročnika. Med svetle utrinke, ki so se prevajanju iz slovaščine posvetili v osemdesetih letih le
s posameznim prevajalskim poskusom, lahko štejemo pesnika L. Krakarja. Njegove pesniške prevode, ki
so bili objavljeni v reviji Sodobnost,1162 je obrodilo znanstvo s pesnikom P. Bunčákom in predstavljajo
unikatno prevajalsko sodelovanje med dvema pesnikoma, ki se sicer nista posvečala aktivnemu
prevajanju iz slovaščine oz. slovenščine.
Med preostalo dvojico prevajalcev, ki je nadaljevala Smolejevo poslanstvo, sta bila D. Bajt in A. Rozman.
Bajt je še naprej prevajal tako kratko prozo kot poezijo, prevodi pa so bili najpogosteje objavljeni na
Radiu Ljubljana, redkeje pa tudi revijalno. Med njegovimi prevodi iz tega obdobja lahko najdemo avtorje,
ki jih je prevajal že prej (Š. Žáry, V. Šikula, R. Sloboda, J. Puškáš, J. Kot, J. Lenčo in P. Jaroš), lotil pa se je
tudi prevajanja novih avtorjev (D. Tatarka, J. Johanides, P. Hrúz, J. Beňo idr.). Knjižno so v tem času izšli
štirje njegovi prevodi slovaških otroških pesmi, ki jih je izdala Mladinska knjiga.1163 Drugi prevajalec,
A. Rozman, je prav tako nadaljeval s prevajanjem pravljic,1164 svoje prevode pa je začel objavljati tudi
v literarnem almanahu Hotenja, ki je izhajal v Velenju.1165 Od leta 1987 je ob poučevanju na velenjskem
šolskem centru začel honorarno poučevati slovaščino na filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1991 je bil
tam tudi redno zaposlen in ima velike zasluge za osnovanje samostojnega dvopredmetnega študijskega
programa slovaški jezik in književnost, ki je bil ustanovljen leta 2004.1166
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Id., str. 255.
J. Ambruš: Sedemdesiatka Viktora Smoleja. Slovenská literatúra, 27, 1980, št. 5, str. 491.
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Prim. A. Lipovec: Sedemdesetletnica Viktorja Smoleja. Jezik in slovstvo, 26, 1980/81, št. 2, str. 73–75; ter članek
Viktor Smolej – osemdesetletnik (Rozman 1992b).
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Kot navaja A. Rozman (1992b: 3), je postopoma izgubljal vid, ponovno je moral na operacijo hrbtenice, pred
smrtjo pa je ostal še prikovan na posteljo.
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Leta 1983 je izšla Modra knjiga pravljic, ki jo je napisal Ľ. Feldek.
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P. Bunčák: Pesmi. Sodobnost, 37, 1989, št. 1, str. 90–96. Sodelovanje je bilo omenjeno že v prejšnjem poglavju.
1163
M. Rázusová-Martákova: Izgubljena goska, J. Turan: Kaj sanjajo živali, J. Pavlovič: V Afriki in zbirka slovaških
ljudskih pesmi za otroke Pasla dekle pave (vse 1987).
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Leta 1988 je v otroški reviji Kurirček objavil dve pravljici M. Macourka (Kurirček, 28, 1987/88, št. 7, str. 5-6, 10).
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V almanahu je Rozman objavil radijsko igro A. Hykischa Spočetje (7, 1987/88, št. 8-9, str. 560–578) in pesmi
J. Buzássyja (20, 1990, št. 10, str. 805–812).
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Prim. Novak Popov 2017 ter Pivk, Kmecová 2017.
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5.1.5 Festival Vilenica in slovaški književniki
Mednarodno literarno srečanje Vilenica je bilo prvič organizirano leta 1986, ko se je Društvo slovenskih
pisateljev zavzelo za samostojen kulturni nastop in organizacijo lastnega mednarodnega festivala, ki bi
združeval pisatelje iz srednje Evrope. Območje srednje Evrope je v pravilniku Vilenice omejeno
s srednjeevropskim prostorom »od Baltika do Jadrana in od Berna do Beograda«. Ime je festival dobil po
jami Vilenica, v kateri poteka podelitev osrednje literarne nagrade, ki je vsako leto podeljena za izjemne
dosežke v poeziji, pripovedništvu, dramatiki in esejistiki, obenem pa se podeljuje tudi Kristal Vilenica, ki
ga prejme udeleženec za najboljši literarni prispevek na samem srečanju. Ob podelitvi so organizirani
številni spremljevalni literarno-kulturni dogodki, ki povezujejo tudi založnike in urednike literarnih revij.
Vsako leto ob srečanju izide večjezična publikacija, v kateri so zbrana dela vseh udeležencev festivala.1167
Član žirije, zadolžen za slovaško književnost, je bil od ustanovitve festivala leta 1986 A. Rozman, ki je
s tvornimi predlogi in prevodi aktivno sodeloval pri organizaciji festivala dve desetletji. Prvo leto je bil na
festival povabljen slovaški pesnik M. Rúfus,1168 ki pa se festivala ni mogel udeležiti. V zborniku Vilenica
sta bili objavljeni dve njegovi pesmi, tako v originalu kot v prevodu – prevod je prispeval D. Bajt.
Naslednjega leta, leta 1987, sta bila na festival Vilenica povabljena slovaška pisatelja Ľ. Feldek in
D. Tatarka.1169 Tokrat se je dogodka udeležil le Feldek, ki se je zavzel, da so bili ob njegovi vrnitvi nekateri
prevodi z zbornika Vilenice objavljeni v reviji Slovenské pohľady. V njej so bili pod skupnim naslovom
Vilenica '87 objavljeni Feldkov esej, pesem E. Kocbeka Lipicanci ter esej A. Inkreta.1170 Feldek je v eseju
Do Vilenice aj peši!1171 opisal nastanek festivala Vilenica, ki je bil zasnovan eno leto pred slovaškim
festivalom Európsky román. O vzrokih za osnovanje mednarodne literarne nagrade je zapisal:
»[S]lovinská literatúra dospela k vytvoreniu medzinárodnej ceny z potreby prekročiť hranice svojej
kvantitatívnej, nie však kvalitatívnej malosti, pritiahnuť pozornosť sveta na seba – a radikálnejšie sa
včleniť do svetovej literatúry.«1172 Omenil je, da je bil na Vilenico povabljen po zaslugi konzultantke
organizacijskega odbora Albince Lipovec, ki je opazila njegovo knjigo Slovák na Mesiaci. Pri iskanju
načina prevoza v Slovenijo je najprej želel iti z vlakom, pa so bile povezave skrajno neugodne, saj bi
moral potovati čez Beograd, Ljubljano in od tam še naprej do Vilenice. Zato se je raje odločil, da gre
z avtom. Ta dejstva je navedel z razlogom, da je lahko v nadaljevanju podal misel o relativnosti bližine,
tako krajev kot narodov: »*V+ nich nachádzam akési metaforické upozornenie, že nielen geografické, ale
aj duchovné vzdialenosti medzi národmi podliehajú teórii relativity. I susedné alebo veľmi blízko seba
žijúce národy sa občas, v nenormálnych situáciach či časoch, správajú k sebe, akoby ich delili svetadiely.
1167

Prim. Šalej 2001.
V reviji Sodobnost je bil leta 1984 objavljen poetičen esej M. Rúfusa: Človek, čas, ustvarjanje, ki je nastajal ob
delu Pavla z Levoče. (Sodobnost, 32, 1984, št. 6-7, str. 662–664)
1169
Dominiku Tatarki, ki je umrl dve leti kasneje, je Rozman posvetil zapis v časopisu Delo (15. 6. 1989). V članku
z naslovom Strogo nadzorovani in pozabljeni avtor je opisal življenjsko usodo pisatelja, ki se je sprva poistovetil
z nadrealizmom, kasneje pa v zanosu novih socialnih razmer podprl socrealistično ustvarjanje. Kmalu je sprevidel
zablode vladajočih elit in začel kritično vrednotiti pretekle in sodobne dogodke, zaradi česar se je znašel na
seznamu prepovedanih avtorjev.
1170
Slovenské pohľady, 104, 1988, št. 7, str. 96–105. Kocbekovo pesem je prevedel Ľ. Feldek, esej pa F. Benhart, ki
se je tudi sam udeležil Vilenice.
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A naopak – stačí trocha dobrej vôle a akákoľvek vzdialenosť sa môže z moci rozumného rozhodnutia
prudko skrátiť.«1173
Naslednja leta so bili na mednarodni literarni festival povabljeni mnogi drugi slovaški pisatelji – leta 1988
sta to bila pisatelja A. Hykisch in Š. Žáry, ki se dogodka ni udeležil, ponovno pa je bil povabljen tudi
Ľ. Feldek. Odlomek proznega dela A. Hykischa Imejte radi kraljico in tri pesmi Š. Žáryja je za zbornik
Vilenica tokrat prevedel A. Rozman, ki je po tem letu redno prevajal slovaško književnost, izdano
v zborniku. Leta 1989 so bili povabljeni kar štirje slovaški pisatelji – J. Beňo, J. Buzássy, M. Dudok
(vojvodinski Slovak) in M. Válek. Tudi tokrat je bil v reviji Slovenské pohľady objavljen blok prispevkov
z Vilenice.1174 V uvodnem objavljenem eseju je J. Buzássy razmišljal o pojmu Srednja Evropa in o osrednji
temi srečanja, ki je bila metafora in njen prevod. V nadaljevanju so bile predstavljene pesmi M. Jesiha, ki
jih je Ľ. Feldek prevedel iz zbornika Vilenica '89,1175 sledil pa je še prevod eseja V. Tauferja,1176 ki je
razmišljal o Slovencih in njihovi zgodovini ter o srednji Evropi kot prostoru, ki je vplival na slovensko
književnost. Sklop prevodov in esejev z Vilenice se je zaključil s pesmijo Ľ. Feldka Rana ura, zlata ura,
v kateri je pesnik opeval svoje druženje s K. Horákom v Portorožu – v gostilni Nanos.
V letu 1990 je bil seznam povabljenih slovaških pisateljev še daljši kot prejšnja leta – od starih znancev je
bil ponovno povabljen A. Hykisch, prišli pa so tudi L. Ťažký, B. Trilecová, Ľ. Jurík in I. Slimák, P. Čačko pa
se festivala ni udeležil. V zborniku so bili objavljeni prispevki prvih štirih omenjenih pisateljev, v časopisu
Delo pa je decembra izšel še pogovor s pisateljem L. Ťažkim.1177 V pogovoru je bil izpostavljen pisateljev
prisilni molk od leta 1970, po izdanem romanu Amenmária.1178 Ta molk je premagoval z delom,
ustvarjanjem in pisanjem, četudi ni smel objavljati – vse do prelomnega leta 1989, do padca režima, ki ga
je Ťažký primerjal z gnilo hruško: »Kot da bi bil stari režim gnila hruška, ki so jo otresli otroci, študentje,
mladina, in ta hruška je padla ter se razmazala v kašo. Občutek sem imel, da stari režim prostovoljno
lega v rakev.« Žametna revolucija je pomenila čudež, zrušil se je komunistični režim, toda novi izzivi so
po mnenju pisatelja že glasno trkali na vrata. Ťažký je spregovoril tudi o povezovanju s Slovenijo in
Slovenci, kjer je imel mnogo prijateljev, nekatere kraje pa je opisal tudi v svojih delih. Ob tem je še
dodal: »Brez pretiravanja lahko rečem, da so dalmatinski otoki, slovenske doline in Alpe moja druga
domovina.«1179
Tudi po letu 1990 je festival Vilenica gostil mnoge slovaške pisatelje in je tudi danes prepoznaven
kulturni most med Slovenci in Slovaki. V devetdesetih letih si je celo prizadeval za zgladitev spora znotraj
same slovaške literarne skupnosti, ko se je Društvo slovaških pisateljev razdelilo na dve med seboj sprti
organizaciji. Omeniti še velja, da je nagrado Vilenica leta 1997 prejel prvi in za zdaj edini slovaški avtor
Pavel Vilikovský, ki mu jo je žirija podelila za njegov pisateljski opus. Pisatelja zaznamuje pokončna drža
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intelektualca, ki se po liberalnem obdobju v šestdesetih letih ni uklonil trdi dobi, ki je sledila po okupaciji
leta 1968, in danes velja za vodilnega sodobnega slovaškega prozaista in evropskega postmodernista.
Čeprav vprašanje vloge festivala Vilenica presega časovni razpon pričujoče raziskave, lahko kljub vsemu
potrdim, da je v veliki meri prav ta festival v naslednjih letih s kvalitetnim izborom avtorjev omogočil
slovaški književnosti vstop na slovenski in evropski trg z revijalnimi in postopno tudi knjižnimi izdajami.
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6 RAZPRAVA IN SKLEP
V pričujoči doktorski disertaciji sem se ob raziskovanju vloge kulture pri vzpostavljanju in razvoju
političnih in gospodarskih odnosov med Slovaško in Slovenijo osredotočil zlasti na kulturne odnose med
omenjenima državama. Z raziskovanjem teh odnosov sem ob analizi političnozgodovinskih in
gospodarskih razmer skušal ugotoviti, na kakšen način in kdaj sta naroda prihajala do stika, tako
neposrednega kot posrednega, in kako se je, v kolikor se je, ta vzpostavljeni stik ohranjal. Pri tem me je
zanimalo tudi, ali se je vzpostavljeni stik razvil v trajnejši odnos. Na eni strani sem torej preučeval
politične in gospodarske razmere v državi ter s pomočjo znanstvene literature, revijalnega tiska in
arhivskega gradiva poskušal najti obstoječa komplementarna polja, ki bi lahko pomenila povezavo med
Slovaško in Slovenijo; na drugi strani pa sem ločeno preučeval kulturne stike ter vzpostavljene kulturne
odnose, saj me je s skupno analizo teh odnosov zanimalo zlasti, kako se je spreminjala vloga kulture.
Zanimalo me je namreč vprašanje, kako in v kolikšni meri je izkoriščala ugodne razmere oz. se jim drugič
spet nemočno prilagajala.
Pri raziskovanju sem se osredotočil na obdobje od začetka dvajsetega stoletja, še zlasti od konca prve
svetovne vojne, od leta 1918, ko so bili »položeni solidni temelji, na katerih sta lahko naša naroda po
vojni gradila naprej,« (Rozman 1999: 118) pa vse do leta 1990, do obdobja velikih družbenih in političnih
sprememb v devetdesetih letih, ko se je z nastankom samostojnih držav spremenila paradigma
sodelovanja med Slovaško in Slovenijo. Moja prva naloga je bila v začrtanem obdobju identificirati
posamezne stične točke med Slovaki in Slovenci, tako na političnem in gospodarskem področju kot tudi
na kulturnem področju. Za preglednejše raziskovanje sem nalogo razdelil na več delov, ki pa niso jasno
zaključene celote, temveč vzpodbujajo razmislek o kontinuiteti. Pri vsakem od teh delov je bil posamično
predstavljen političnozgodovinski in gospodarski okvir, čemur je sledila predstavitev kulturnega prepleta
med narodoma. Ob obsežnejših in zanimivejših pojavih sem posamezna poglavja razširil z različnimi
tematskimi sklopi, ki so pripomogli k osvetlitvi jasnejših povezav. Glavni razvrščevalni kriterij
v razpravljalnem delu naloge je bila časovna umeščenost določenega pojava, torej sinhrono
raziskovanje, ki je omogočalo hkratno primerjavo predstavljenih podatkov.
Pri temeljitejšem vpogledu v dva raziskovalna bloka, katerima sem se posvetil, je pomembno predstaviti
tudi diahrono celoto, ki omogoča lažjo primerjavo in analizo rezultatov raziskave. V nadaljevanju zato
podajam najprej političnogospodarski prerez, razdeljen na slovaški in slovenski del, ki je obenem podan
s prikazom v tabeli (glej prilogo 1). Ob navedbi posameznih značilnosti za Slovake in Slovence v prerezu
med narodoma navajam skupne točke, ki sem jih prepoznal z raziskovanjem.
Pri obravnavanju politično zgodovinskega in gospodarskega področja lahko pri prvem delu
raziskovalnega obdobja, do prve svetovne vojne, ugotovimo, da sta naroda, ki sta bila pred vojno vsaka
v svojem delu skupne Avstro-Ogrske države, že v prvih letih dvajsetega stoletja iskala nove možnosti za
uveljavitev in priznanje narodne samoniklosti. Po končani vojni, s katero je razpadla stara državna
tvorba, sta se na podlagi medvojnih dogovorov povezali v skupen slovanski blok držav, ki je stremel
k ustanovitvi novih državnih tvorb. Slovaki so se povezali s Čehi, s katerimi so s pomočjo močnega eksila
in medvojne povezanosti s Francijo takoj po vojni ustanovili skupno Češkoslovaško republiko. Tudi
Slovenci so že v času vojne iskali možne rešitve, ki so naposled po končani vojni pripeljale do ustanovitve
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skupne države s Hrvati in Srbi. Dve novi državi so najprej povezovali skupni cilji na mirovnih pogovorih,
kasneje pa sta se povezali še v vojaško-obrambni zvezi male antante in z ustanavljanjem Češkoslovaško-jugoslovanskih lig. Prav tu so si obljubljali večno zvestobo: »[S]lavnostno vam obljubimo, ves naš narod,
da vas nikdar ne zapustimo, da je vaš boj tudi naš. *...+ Ves češki narod svojim bratom na jugu obljublja:
Zvestoba za zvestobo na veke!« Pri tem je treba izpostaviti, da je bilo sodelovanje med Slovaki in
Slovenci v tem času bolj posredno, preko Čehov, s katerimi so Slovenci že imeli dobre razvite povezave,
saj so se z njimi povezovali že pred prvo svetovno vojno – v dunajskem parlamentu in na dunajski ter
praški univerzi. O nepoznavanju Slovakov med Slovenci pričajo mnoge navedbe, zlasti v dnevnem tisku,
kjer so se avtorji ob podobnem primeru umetnega ustvarjanja skupne nacionalne identitete ves čas
spraševali, kdo je pravzaprav prebivalec Češkoslovaške – je to Čeh ali Čehoslovak?
V dvajsetih letih so družbenopolitično dogajanje spremljali mnogi novi časniki in revije, ki so bili
ustanovljeni po vojni. Tako med Slovaki kot tudi Slovenci sta obstajala dva politična pola, ki sta vsak na
svoj način presojala politično usmerjenost naroda znotraj skupne države. Zanimivejši pri moji raziskavi je
bil katoliški blok, ki je na podlagi konfesije odpiral vprašanja o narodu ter narodni vlogi. Prav pri iskanju
podobnih zgledov sta se slovaški časnik Slovák in slovenski časnik Slovenec ozrla k Slovencem in
Slovakom – drug k drugemu, kjer sta našla primere podobnega narodnega položaja in boja. Drugi pol, ki
je zagovarjal trdnejše povezovanje znotraj večnacionalne države, pa je vzpostavil stike z ustanovitvijo
Češkoslovaško-jugoslovanske lige. Ta je na Češkoslovaškem sicer delovala centralistično, v Kraljevini
Srbov, Hrvatov in Slovencev pa je zaradi zgodovinskih povezav Slovencev in Čehov zaživela zlasti med
Slovenci. Sodelovanje med Slovaki in Slovenci se je na tem področju uresničevalo v glavnem
z ustanovitvijo lokalne češkoslovaške lige v Bratislavi, s katero sta se povezali ljubljanska in mariborska
liga.
Trideseta leta so ob svetovni gospodarski krizi prinesla tudi vse večja politična zaostrovanja.
Češkoslovaška in Jugoslavija, kjer so se med Slovaki in Slovenci pojavile avtonomistične ideje, sta kljub
izraženim nameram po tesnejšem sodelovanju, ostali vsaksebi. Glavno vez med Slovaki in Slovenci pa je
v tem času prineslo povezovanje na desnem političnem polu, kjer se je na pobudo katoliške mladine
začelo prvo organizirano neposredno povezovanje med Slovaki in Slovenci. Če so časopisni članki ta čas
še pisali o nepoznavanju med narodoma (»Do sedaj se je pri nas premalo pisalo in govorilo o bratski
Slovaški. Nam so Slovaki malo znani, pa vendar nas vežejo sorodnost jezika, zgodovina, usoda in sličnost
položaja v narodni borbi v najožjo sorodnost in prijateljstvo.«), pa je sodelovanje v okviru organizacije
Pax Romana obrodilo sadove tesnejšega sodelovanja, zlasti na kulturnem področju.
Ob ustanovitvi samostojne Slovaške države leta 1939 se je slovenska politična desnica poskušala
povezati s Slovaki in v obdobju grozeče vojne nevarnosti najti podoben državni model, ki bi omogočil
obstoj naroda. Toda že naslednji dogodki so z začetkom vojne na slovenskih tleh prinesli obdobje
zmanjšanega sodelovanja, saj sta se državi znašli na nasprotujočih si straneh. Ob slovaški ljudski vstaji in
kasnejši osvoboditvi Slovaške ter zmagi Osvobodilne fronte na Slovenskem je povojna socialistična
usmeritev spet povezala in spodbudila politično ter gospodarsko sodelovanje med Slovenci in Slovaki
znotraj obeh prenovljenih državnih struktur. To obdobje pa ni trajalo dolgo, saj je že leta 1948 prišlo do
usodnega spora med voditeljem sovjetskega bloka Stalinom in jugoslovanskim predsednikom Titom.
Spor, ki je imel velike politične in gospodarske posledice, je za več let preprečil kakršne koli stike med
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Jugoslavijo in Češkoslovaško. Ti so se spet delno obnovili v drugi polovici petdesetih let, z obsodbo
stalinizma, razcveteli pa so se zlasti v šestdesetih letih, ko je Češkoslovaška iskala svojo različico
socializma s človeškim obrazom. V tem času so se vrstili obiski delegacij, tako političnih kot kulturnih, in
spet so se v besednjak vrnili izrazi o bratstvu in bližini obeh narodov.
Posledice avgustovske okupacije leta 1968 so ponovno ostro zarezale v odnose med Slovaki in Slovenci,
na Češkoslovaško so se namreč vrnili vzorci iz petdesetih let – stroga diktatura, kadrovske čistke in
cenzura. Z naslednjim letom so se politični in gospodarski stiki med obema narodoma spet ohladili ter se
niso več neposredno vzpostavljali vse do devetdesetih let, z osnovanjem samostojnih držav Slovaške
republike in Republike Slovenije.

V nadaljevanju sledi analiza kulturnega sodelovanja med Slovaki in Slovenci, ki ga prikazuje tabela
v prilogi 2. Takoj na začetku je treba izpostaviti, da je bilo kulturno sodelovanje pogojeno s političnim
dogajanjem, tako notranjepolitičnim kot mednarodnim, ki so ga krojile velesile. Kot je v svojem delu
ugotavljal Rozman (1999: 118), v obdobju pred prvo svetovno vojno med Slovenci in Slovaki »[p]revodov
umetniških del sicer ni bilo veliko, toda povečalo se je število recenzij in informacij o izdanih knjigah.«
Kulturno sodelovanje se je torej izražalo zlasti s spoznavanjem in zavedenjem o drugem narodu.
Čas po vojni, ko sta se Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Češkoslovaška republika politično bolj
povezali, je pripeljal tudi do povečanega zanimanja med Slovaki in Slovenci. V osrednjih kulturnih revijah
so se začele pojavljati informacije o knjižnih izdajah, delovanju društev in tudi nekateri prevodi. V tem
času so bila med Slovaki najbolj popularna dela I. Cankarja in O. Župančiča, ta čas pa najbolj avtentično
prikazuje izjava B. Vybírala: »Je na nás, aby sme si všímali Slovincov viac, ako dosiaľ. Plnili by sme tým
i svoju slovanskú povinnosť, i by sme sa poučili. [...] Dosiaľ i prekladov zo slovinskej literatúry v slovenčine
temer niet. Krásne začal prekladať Štefan Krčméry zo Župančida, ale zamĺkol.« Zanimanje, ki se je
obudilo v dvajsetih letih, je v tridesetih letih dvajsetega stoletja obrodilo otipljive rezultate in utrdilo
slovaško-slovenske kulturne odnose. Ob pojavu novih revij velja izpostaviti povečano število prevajalcev,
za kar je bila zaslužna zlasti katoliška mladina, ki je s povezovanjem v okviru Pax Romane in organiziranih
študijskih izmenjavah zagotovila trdne temelje za nadaljnjo kulturno povezovanje. V tem obdobju so
začeli s svojim delom številni prevajalci in kulturni posredniki, ki so zaznamovali slovensko-slovaške
odnose celotnega obdobja, ki se mu pričujoča naloga posveča. Med njimi so bili najizrazitejši Slovenec
V. Smolej in Slovaki J. Ambruš, J. Irmler ter K. Geraldini.
V tridesetih letih so na Slovenskem začeli izhajati prvi književni prevodi iz slovaške književnosti, med
njimi pa velja omeniti zlasti prevod Urbanovega ekspresionističnega romana, ki ga je pripravil F. Stele,
ter prevode V. Smoleja. V tem obdobju je J. Šedivý izpostavil nalogo celotne generacije z naslednjimi
besedami: »Dolžnost našega pokolenja [je], da premostimo prepade, ki so jih med nami ustvarili tujci, in
da se Slovenci in Slovaki čimbolj spoznavamo.« Za spoznavanje so poskrbele številne nove literarne in
kulturne revije, na Slovaškem so to bile Elán, Slovenské pohľady ter Prúdy, med Slovenci pa ob
tradicionalnem Domu in svetu ter Ljubljanskem zvonu še Dejanje in Mladika. V omenjenih revijah so bili
objavljeni številni članki o kulturi, zgodovini in književnem ustvarjanju, prav tako pa je izšlo mnogo
knjižnih prevodov. Med najplodnejšimi prevajalci je bil med Slovaki nedvomno K. Geraldini, ki je
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s prevajanjem začel v drugi polovici tridesetih let, na začetku štiridesetih pa je izdal antologiji slovenske
proze in poezije ter Bevkov roman. Pri Slovencih je ob V. Smoleju svojo prevajalsko pot začela tudi
Avgusta Gabrščik-Smolej, ki je prvenstveno prevajala slovaško poezijo.
Vojni čas je iz razumljivih razlogov prinesel delno umanjkanje zanimanja za kulturo, čeprav so še vedno
izhajale nekatere revije in tudi knjižni prevodi, omenim naj le prevod romana Demokrati J. Jesenskega, ki
ga je v okupirani Ljubljanski pokrajini izdal Smolej. Vojna usoda je močno zaznamovala več posameznih
Smolejevih odločitev, ki so ga Slovaki s podelitvijo državljanstva rešili iz italijanskega zapora. To ga
slovenskega prevajalca še bolj povezalo s slovaškim narodom in odločilno vplivalo na njegovo življenjsko
poslanstvo: »Zavďačiť sa chcem Slovensku tým, že budem aj naďalej živo propagovať Vašu kultúru, zvlášť
poznávanie Vašej literatúry medzi nami.« (Sidor 2012: 149-150).
Po vojni so bili nekateri prevajalci in kulturni posredniki zaradi spremenjenih političnih in družbenih
razmer primorani zapustiti domovino (Geraldini, Debeljak), kljub temu pa se je po letu 1945 nakazovalo,
da se bo intenzivno predvojno kulturno sodelovanje nadaljevalo. Smolej je izdal številne članke
o Slovaški, ki jo je večkrat obiskal, Slovaki pa so nadaljevali z objavljanjem Cankarjevih prevodov in
člankov o Prešernu, izšel pa je tudi prevod Prežihovega Voranca. Komunistični prevrat februarja 1948 na
Češkoslovaškem in mednarodni spor v informbiroju je tudi za kulturne odnose prinesel obdobje
negotovosti. Če so sprva še izhajali določeni prevodi in članki, pa je po letu 1950 nastopil tudi kulturni
molk – kulturni stiki med Slovenci in Slovaki so prišli do točke, ko so se skorajda povsem ohladili in
zapadli v pozabo.
Pri iskanju novih možnosti za sodelovanje se je V. Smolej obrnil na slovaško manjšino v Vojvodini. Z njimi
je po letu 1955 vzpostavil pristne stike, ki so vodili v razmah prevajanja otroške in mladinske
književnosti. Pri prevajanju teh del so sodelovali tudi prevajalci mlajše generacije – med Slovenci sta to
bila M. Brecelj in L. Fink, ki sta v drugi polovici petdesetih let predstavljala prvo povojno generacijo
mladih prevajalcev. Ob obsodbi stalinizma in delni otoplitvi razmer so se neposredni stiki med Slovenci
in Slovaki v šestdesetih letih spet okrepili. V tem obdobju je na slovaški strani osrednje ime kulturnega
sodelovanja postal V. Hečko, ki je z neumornim prevajalskim delom izdal številne prevode iz sodobne
slovenske književnosti, osredotočil pa se je tudi na dramatiko. Po letu 1965 so ob mnogih političnih
delegacijah, ki so obiskale Slovenijo in Slovaško, stik vzpostavili tudi pisatelji in kulturniki. V tistem času
je Slovence obiskal slovaški pisatelj Ťažký, ki je povojne razmere opisal z besedami: »Reči smemo, da
smo doživeli več vzponov in upadov kulturnega življenja in literature.« Med vzpone lahko prištevamo
tudi že dogajanje v drugi polovici šestdesetih let, ki je ob povečanem prevajanju in objavljanju, prinesel
mnoge izmenjevalne obiske med inštitucijami in ustanovami (gledališča, filharmonija, televizija, radio),
tesno pa sta se povezali tudi pisateljski stanovski društvi. Leta 1966 je bil slavnostno odprt skupen
pisateljski dom, ki predstavlja neposredno vez med Slovaki in Slovenci in ki je v naslednjih dveh
desetletjih gostil mnoge slovaške in češke kulturnike.
Avgustovska okupacija leta 1968, ko so na Češkoslovaško vdrli sovjetski vojaki in vojske Varšavskega
pakta, je pomenila ponovno politično omejevanje stikov med Slovenci in Slovaki. To obdobje, ki sicer ni
povsem prekinilo kulturnih stikov, je trajalo vse do konca osemdesetih let, ko sta ob procesu
demokratizacije ponovno zaživela mednarodno odpiranje in povezovanje med Slovaki in Slovenci.
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Ob predstavljenem modelu povezovanja med Slovaki in Slovenci, tako političnogospodarskem kot
kulturnem, lahko navedemo, da je bila politika tista, ki je večkrat posegala in formirala kulturno
povezovanje. Pri tem je mogoče potrditi ugotovitve A. Rozmana, ki je navedel, da »dinamika kulturnih
odnosov med našima narodoma ni bila odvisna le od pripravljenosti in zanimanja posameznikov, ampak
so jo pogojevale tudi okoliščine.« Pri tem moram dodati, da so politične okoliščine zmeraj prinašale hitre
odločitve in nenadne preobrate, ki so krojile (nez)možnost povezovanja – na drugi strani pa je kultura
v odnose med Slovaki in Slovenci vnašala manj efemeren pristop. To se je izrazito pokazalo ob vseh
prelomnih letih, ki sem jih obravnaval v svoji nalogi. Kultura je v zaostrenih situacijah znala še nekaj časa
po prekinitvi političnih in gospodarskih odnosov ohranjati bolj nevtralen položaj. S tem pa je ne le gladila
prehode, vzpone in padce v slovaško-slovenskih odnosih, temveč je omogočala ohranjanje že
uveljavljenih odnosov, zlasti na ravni posameznikov. Kot se je izkazalo, so bile te kulturne povezave
krepkejše in manj podvržene hitrim spremembam, kar je pripomoglo, da so bile z vsakim ponovnim
vzpostavljanjem stikov meje manj ostre in da so se kvalitetnejši odnosi lahko ponovno hitreje vzpostavili,
razvijali in nadgrajevali.
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9

PRILOGE

9.1 Priloga 1

Vpogled v slovaško in slovensko politično in gospodarsko dogajanja ter njun preplet.

Slovaki
1910

del Ogrske
povojna povezava s Čehi

1920

vprašanje slovaške avtonomije

1930

avtonomistični boji
münchenski sporazum
uvedba avtonomije
razglasitev samostojnosti

1940

narodna vstaja
povojna pluralnost
februarski komunistični prevrat
politična obračunavanja

Slovenci
odcepitev od Avstro-Ogrske
skupen nastop na mirovnih
pogajanjih
vojaško-obrambna zveza
povezovanje katoliškega tabora
svetovna gospodarska kriza
Pax Romana
Tiso – Korošec

del Avstrije
povojna povezava s Hrvati in Srbi

svetovna vojna

Osvobodilna fronta
komunistični prevzem oblasti
politična obračunavanja
gospodarska kriza

navezovanje stikov
kriza informbiroja

uvedba diktature, nastanek
Kraljevine Jugoslavije
uvedba banovin
atentat na kralja
avtonomistične težnje

1950

industrializacija
kulturna politika
razkrinkavanje stalinizma

prekinjeni stiki
obdobje gluhote in nemote

odpiranje meja
industrializacija

1960

socializem s človeškim obrazom
vdor vojsk varšavskega pakta
federalizacija

ponovna vzpostavitev stikov
obiski delegacij

ponovna gospodarska kriza
decentralizacija države
utrjevanje vojske

1970

obdobje normalizacije
ukinitev federacije

pretrgani politični stiki

zahteve po politični enotnosti
socializem s človeškim obrazom

1980

oporečniške skupine
nasprotovanje režimu
protesti
obdobje demokratizacije

1990

samostojna država

smrt Tita
gospodarska kriza
rastoč nacionalizem
pozivi k samostojnosti
samostojna država
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9.2 Priloga 2

Vpogled v slovaški in slovenski kulturni preplet.

Slovaki
1910
1920

1930

1940

prevajanje
Župančiča, Cankarja, Aškerca
predavanja o slovenski
književnosti
časopisni prevodi
Š. Krčméry, V. Mierka
razcvet slovenske kulturne
navzočnosti pri Slovakih
prva dramska uprizoritev
prevajanje Finžgarja
J. Irmler, J. Ambruš
revijalni prevodi (poezija, proza)
K. Geraldini

Slovenci
osredotočenost na
knjižno produkcijo
I. Žabota
Češkoslovaško-jugoslovanska liga
Slovenska in Slovaška matica
izleti, prireditve
Pax Romana
povezovanje katoliške inteligence
razmah prevajalske dejavnosti

1960

1970
1980

pisateljska doktrina socrealizma

V. Hečko
prevajanje Prešerna
dramatika
prevodna pestrost
prevodi Krefta, Kosmača, Bevka,
Ingoliča, Cankarja
prevodi Koviča
F. Lipka
M. Václav
nova prevajalska generacija
prevod Udoviča

o knjižnem ustvarjanju
prvi literarnozgodovinski članki
prevajanje Kukučína
prevajanje Urbana
F. Stele
razmah revijalni prevodov
dnevno časopisje, radio
V. Smolej
prevajanje Jesenskega
revijalne objave
A. Gabrščik-Smolej

prevajanje Cankarja, Prešerna
romani s socialno tematiko
1950

P. Miklavec – Podravski

prekinjeni stiki

sodelovanje mladinskih založb
gostovanja gledališč
sodelovanje radia, televizije
pisateljske delegacije
skupni počitniški dom
otroška, mladinska književnost
lektorata
dvojezični slovar
otroška, mladinska književnost
revijalne in radijske objave
festival Vilenica

1990
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povezovanje z Vojvodino
otroška, mladinska književnost
V. Smolej in A. Gabrščik-Smolej
prevodi Hečka, Švatnerja, Mňačka
mlajša prevajalska generacija

nova prevajalska generacija
A. Rozman, D. Bajt
slovaška številka Dialogov

10 POVZETEK
VLOGA KULTURE PRI RAZVOJU POLITIČNIH IN GOSPODARSKIH ODNOSOV
MED SLOVAŠKO IN SLOVENIJO
Doktorska disertacija se ob pomoči spoznanj politične in gospodarske zgodovine, literarne zgodovine ter
na podlagi primerjave zgodovinske stvarnosti osredotoča na vlogo kulture pri vzpostavljanju in
ohranjanju odnosov med Slovaki in Slovenci. Izbira raziskovalnega obdobja – od konca prve svetovne
vojne do leta 1990 – je delno nadaljevanje raziskovanja A. Rozmana, ki se je v svojem delu osredotočil na
preučevanje kulturnih odnosov med obravnavanima narodoma od začetka 19. stoletja do leta 1918.
Omenjena raziskava mi je služila za oporo pri oblikovanju hipoteze, da so odnosi med narodoma
v preteklosti temeljili na kulturnem povezovanju, s svojo raziskavo pa sem ob tem ugotavljal, v kolikšni
meri je bila kultura zaslužna za povezovanje med Slovaki in Slovenci v dvajsetem stoletju.
Doktorska disertacija zlasti pri prikazu kulturnega sodelovanja pred prvo svetovno vojno izhaja iz
omenjene raziskave (Rozman 1999), obenem pa sem svoje raziskovanje odnosov v 20. stoletju razširil na
tematsko polje politike in gospodarstva. K takšni razširitvi raziskovalnega področja me je vzpodbudila
monografija Med Tatrami in Triglavom: Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi
kulturno-politični stiki 1848–1938 avtorja T. Kregarja, ki je v središče zanimanja postavil politično
zgodovino obeh narodov. Pri svoji raziskavi sem tako na podlagi sorodnih raziskav ter analitičnega
pregleda revijalnega tiska in arhivskega gradiva obravnavanega obdobja poskušal rekonstruirati
spreminjajočo podobo geopolitične stvarnosti, kot se je odražala v vzajemnih kulturnih odnosih.
Dosedanje raziskave slovaško-slovenskih odnosov, ki jih zajema tematsko področje mojega raziskovanja,
so se prvenstveno osredotočale na obdobje do druge svetovne vojne. Med raziskovalci so se
v omenjenem obdobju ob T. Kregarju s tem področjem parcialno ukvarjali še B. Klabjan (Češkoslovaška
na Jadranu), Ľ. Kačírek (zlasti članek Viktor Smolej a jeho prínos pre rozvoj slovensko-slovinských vzťahov)
in obrobneje še M. Keršič-Svetel (Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama). Strnjena pregleda, ki
se v večji meri osredotočata na kulturno-literarne odnose med Slovaki in Slovenci v 20. stoletju, pa sta
predstavila še A. Rozman (Slovensko-slovaški kulturni odnosi) in S. Vojtech Poklač (Recepcija slovenske
književnosti na Slovaškem).
Ob omenjenih raziskavah političnih odnosov ter posameznih obravnavah kulturnih odnosov do sedaj ni
obstajala podrobnejša sinteza, ki bi na enem mestu obravnavala ne le obdobje med dvema svetovnima
vojnama, temveč celotno zaključeno obdobje slovaško-slovenskih odnosov do devetdesetih let. Še zlasti
to velja za obdobje, ki se mu posvečam v drugem delu naloge – gre za raziskovanje odnosov v obdobju
druge svetovne vojne, ki so ga raziskave do sedaj zapostavljale, ter za čas do konca hladne vojne.
V doktorski disertaciji sem se ob prikazu zgodovinskih politično-gospodarskih razmer osredotočil na
natančno analizo slovenskega kot slovaškega periodičnega tiska. Ob časnikih in časopisih sem analiziral
mnoge kulturne revije, zlasti literarne, saj te predstavljajo enega od najzanesljivejših virov ugotavljanja
kulturnega prepleta med narodoma. Pri tem omenjeni pisni viri seveda ne prinašajo celotnega vpogleda
v žive stike med narodoma, ki so pri kulturnem povezovanju ključnega pomena. Delno sem predstavljen
problem presegel z osebnimi konzultacijami s posamezniki, ki so dogodke od šestdesetih let dalje tudi
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sami doživeli in sooblikovali, delno pa sta mi razmere približala pisemska zapuščina V. Smoleja,
osrednjega slovenskega prevajalca in kulturnega posrednika v obravnavanem obdobju, in ohranjeno
arhivsko gradivo. Smolejeva zapuščina, ki je zbrana v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, do
sedaj še ni bila dosledno ovrednotena, v svoji raziskavi pa mi jo je, zlasti del, ki se navezuje na
slovensko-slovaške odnose, uspelo analizirati in smiselno umestiti v dane okvirje.
Raziskava je razdeljena na štiri obdobja: na čas med obema svetovnima vojnama, medvojno obdobje do
leta 1948, dobo po sporu v informbiroju – do vpada sovjetskih vojsk na Češkoslovaško ter obdobje
sedemdesetih in osemdesetih let, do padca komunističnega režima. V nalogi sem na ta način postopoma
analiziral, na kakšen način in kdaj sta naroda prihajala do stika, tako neposrednega kot posrednega, in
kako se je, v kolikor se je, ta vzpostavljeni stik ohranjal. Na eni strani sem preučeval politične in
gospodarske razmere v državi ter s pomočjo navedene znanstvene literature in arhivskega gradiva
poskušal najti obstoječa komplementarna polja, ki bi lahko pomenila povezavo med Slovaki in Slovenci;
na drugi strani pa sem ločeno preučeval kulturne stike ter vzpostavljene kulturne odnose (tudi preko
različnih institucij), saj me je zanimalo, kako se je spreminjala in kakšna je bila vloga kulture v različnih
obravnavanih obdobjih.
Po končani prvi svetovni vojni so se Slovaki povezali s Čehi v skupno Češkoslovaško republiko, Slovenci
pa so osnovali skupno državo s Hrvati in Srbi. Novoustanovljeni državni tvorbi so sprva povezovali skupni
cilji na pariški mirovni konferenci, kasneje pa sta se povezali še v vojaško-obrambni zvezi male antante
ter z ustanavljanjem Češkoslovaško-jugoslovanskih lig. Pri vseh naštetih načinih povezovanja je bilo
sodelovanje med Slovaki in Slovenci v večini primerov posredno – prek Čehov, s katerimi so imeli
Slovenci razvite dobre odnose že v devetnajstem stoletju, saj so se z njimi povezovali v dunajskem
parlamentu in na univerzah na Dunaju ter v Pragi.
V dvajsetih letih sta se med Slovaki in Slovenci oblikovala dva izrazitejša politična pola, ki sta različno
presojala politično usmerjenost naroda znotraj svoje skupne države. Raziskava je pokazala, da je bil pri
slovaško-slovenskih odnosih plodnejši katoliški blok, ki je na podlagi konfesije odpiral vprašanja o narodu
ter narodni vlogi in je v letih pred drugo svetovno vojno predstavljal glavno vez med Slovaki in Slovenci.
Pobudo za medsebojno sodelovanje je v tridesetih letih prevzela katoliška mladina, ki je v okviru
organizacije Pax Romana začela prvo neposredno organizirano povezovanje med narodoma –
z organizacijo študijskih izmenjav na različnih slovanskih katoliških univerzah, med njimi pa sta bili
najdejavnejši prav ljubljanska in bratislavska univerza. Po vrnitvi z izmenjav so začeli s svojim delom
številni prevajalci in kulturni posredniki, ki so zaznamovali slovensko-slovaške odnose celotnega
obdobja, ki se mu pričujoča naloga posveča. Med njimi naj omenim Slovenca V. Smoleja ter Slovake
J. Ambruša, J. Irmlerja ter K. Geraldinija. V tridesetih letih so na Slovenskem začeli izhajati tudi prvi
književni prevodi iz slovaške književnosti, prostor za objave pa so prinesle številne nove literarne in
kulturne revije na obeh straneh – na Slovaškem so to bile Elán, Slovenské pohľady ter Prúdy, med
Slovenci pa ob tradicionalnih Domu in svetu ter Ljubljanskem zvonu še Dejanje in Mladika. Med
najplodnejšimi slovaškimi prevajalci tega obdobja je bil Geraldini, ki je objavil mnogo revijalnih
prevodov, na začetku štiridesetih pa je izdal še prvi antologiji slovenske proze in poezije. Pri Slovencih je
v obdobju med vojnama ob F. Steletu in V. Smoleju svojo prevajalsko pot začela tudi Avgusta Smolej.
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Vojni čas je iz razumljivih razlogov prinesel umanjkanje zanimanja za povezovanje med Slovaki in
Slovenci, čeprav so tudi še do leta 1943 izhajale nekatere revije in knjižni prevodi – npr. Geraldinijevi in
Smolejevi prevodi. V prvih letih po vojni se je z izjemo političnega eksila nadaljevala začeta predvojna
tradicija, pojavili pa so se tudi poskusi ponovne obuditve različnih organizacij, ki so v tridesetih letih
spodbudile plodno slovaško-slovensko sodelovanje. To obdobje ni trajalo dolgo, saj je že leta 1948 prišlo
do usodnega spora med sovjetskim blokom in Jugoslavijo v informbiroju, ki je za več let preprečil
medsebojne stike. Leta 1950 je nastopilo obdobje t. i. gluhote in nemote, ko so kulturni stiki med
Slovenci in Slovaki prišli do točke, ko so se povsem ohladili.
V drugi polovici petdesetih let, po smrti Stalina in ob obračunu z njegovim režimom, se je povezovanje
med Slovaki in Slovenci delno obnovilo, za kar so bili delno zaslužni tudi vojvodinski Slovaki kot
posredniki med narodoma znotraj Jugoslavije. Sodelovanje pa se je ponovno razcvetelo zlasti
v šestdesetih letih, ko je Češkoslovaška iskala svojo različico socializma s človeškim obrazom. V tem času
so se vrstili obiski delegacij, tako političnih kot kulturnih, spet so začela izhajati mnoga kulturna poročila
ter prevodi, sodelovanje pa so obenem navezale številne institucije (gledališča, filharmoniji, radio,
televizija, izobraževalne ustanove). Središčno vlogo pri povezovanju sta imela lektorata za slovenščino in
slovaščino, ki sta ju vodila V. Hečko in V. Smolej, tesno pa sta se povezali tudi pisateljski stanovski
društvi, ki sta leta 1966 slavnostno odprli skupen pisateljski dom v Piranu.
Posledice avgustovske okupacije so ponovno ostro posegle v odnose med Slovaki in Slovenci, na
Češkoslovaško so se vrnili vzorci petdesetih let, kar je v naslednjih letih povzročilo ohladitev političnih in
gospodarskih stikov med obema narodoma. To obdobje, ki je v omejenem obsegu sicer omogočalo
kulturno sodelovanje (aktivni so bili zlasti Slovenci, kjer se je uveljavila nova prevajalska generacija), je
trajalo vse do konca osemdesetih let, ko sta ob procesu demokratizacije srednjeevropskega prostora
ponovno zaživela odpiranje in mednarodno povezovanje pri obeh obravnavanih narodih.

Naloga je jasno opredelila, da se je ob spremenjenih državnih okvirih po prvi svetovni vojni, hkrati pa ob
še vedno nepopolni avtonomiji obeh narodov, ki sta bila v središču mojega zanimanja, sodelovanje vse
do osamosvojitve obeh narodov uresničevalo zlasti na kulturni osnovi. Ob predstavljenem modelu
sodelovanja in poglobljeni analizi je bilo ugotovljeno, da je politika večkrat posegala v kulturno ter
gospodarsko povezovanje med Slovaki in Slovenci ter ju aktivno oblikovala. Pri tem pa se je izkazalo, da
je imela kultura pomembno vlogo zlasti pri ponovnem navezovanju prekinjenih stikov – kultura je
namreč zmogla še nekaj časa po prekinitvi političnih in gospodarskih odnosov ohranjati bolj nevtralen
položaj. S tem pa je ne le gladila prehode, vzpone in padce v slovaško-slovenskih odnosih, temveč je
omogočala ohranjanje odnosov in njihovo poglabljanje v naslednjih obdobjih.

Ključne besede:

slovensko-slovaški odnosi, kulturni odnosi 1918–1990, književno prevajanje,
revijalni tisk, korespondenca Viktorja Smoleja, Češkoslovaško-jugoslovanska liga,
Pax Romana
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11 ABSTRACT
THE ROLE OF CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS
BETWEEN SLOVAKIA AND SLOVENIA
Doctoral dissertation The Role of Culture in the Development of Political and Economic Relations
between Slovakia and Slovenia focuses on the role of culture in establishing and preserving the relations
between the Slovaks and the Slovenes, while using the recognitions of political and economic history,
literary history and comparison of historical reality as a base. The selection of the research period – from
the end of the First World War until 1990 – is partially a continuation of the research by A. Rozman, who
focused in his study on observing the cultural relations between the two nations from the beginning of
the 19th century to the year 1918. Rozman’s research served as a support in the creation of my
hypothesis, in which I assumed that in the past, relations between the two nations were based on
cultural integration, and in my analysis I went to discover to what extent was culture responsible for the
integration between the Slovaks and the Slovenes in the 20th century.
Especially in the presentation of cultural cooperation before the First World War, this doctoral
dissertation derives from the fore-mentioned study (Rozman 1999), while at the same time extends my
research on relations in the 20th century to the thematic fields of politics and economy. This expansion
of the research field was inspired by the monograph Med Tatrami in Triglavom: Primerjave narodnega
razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848–1938 by T. Kregar, who places the
political history of the two nations at the centre of interest. In this paper, I tried to reconstruct the
changing image of geopolitical reality, as reflected in the mutual cultural relations, on the basis of
related research, along with the analytical review of the periodicals of the observed era and archival
materials.
The past research of the Slovak-Slovene relations, covered by the thematic field of my research, focused
mainly on the period before the Second World War. Alongside T. Kregar, other researchers partially
involved in this period were B. Klabjan (Češkoslovaška na Jadranu), Ľ. Kačírek (particularly the article
Viktor Smolej a jeho prínos pre rozvoj slovensko-slovinských vzťahov), and marginally also M. KeršičSvetel (Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama). Elaborated reviews, which focused mainly on
cultural-political relations between the Slovaks and the Slovenes in the 20th century, were presented by
A. Rozman (Slovensko-slovaški kulturni odnosi) and S. Vojtech Poklač (Recepcija slovenske književnosti na
Slovaškem).
Aside the aforementioned study of political relations and individual approaches to cultural relations,
until now there was no such detailed synthesis, which would collectively address in one place not only
the period between the two world wars but the complete period of Slovak-Slovene relations up to year
1990. This is especially true of the period to which I devoted the second part of this paper, and which up
to date has only been explored to a limited extent – as one of the main contributions of my research,
I regard in particular a detailed analysis of the relations between the Slovaks and the Slovenes during
the Second World War – a period that has been neglected by past studies, together with my research
into relations up to the end of the Cold War.
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In this doctoral dissertation, while presenting the historical political and economic conditions, I focused
on a detailed analysis of the periodical press, both Slovene and Slovak. Besides from periodicals and
newspapers, I analysed many cultural magazines, especially those in the literary field, as these were
some of the most reliable sources to determine the cultural interaction between the two nations. In
doing so, I was aware that these written sources do not provide a complete insight into pristine contacts
between the nations, which are crucial in cultural integration. In part I solved this challenge by personal
consultations with individuals who experienced and co-created the events that followed the 1960s
themselves, and partly I was brought closer to the situation by the legacy letters of V. Smolej, one of the
main characters among Slovene translators and cultural intermediary during the period under review,
and archival materials. The legacy by Smolej, collected in the National and University Library in Ljubljana,
has not been fully evaluated until now, and in my research, in particular in the part related to SloveneSlovak relations, I managed to analyse and contextualise it in the given framework.
The dedicated research in the doctoral dissertation is divided into four periods – the time between the
two world wars, the interwar period until 1948, the period after the Cominform – up to the invasion of
the Soviet armies in Czechoslovakia, and the period of the 1970s and 1980s until the fall of the
communist regime. In this way, I gradually analysed the manner in which and when the people came
into contact, both direct and indirect, and how or if this established contact was maintained. On the one
hand, using the mentioned scientific literature and archives, I studied the political and economic
situation in the country and tried to find the existing complementary fields, which could represent the
connection between Slovakia and Slovenia; on the other hand, I separately studied cultural contacts and
established cultural relations (also through different institutions), as I was interested in how it was
changing and what was the role of culture in different periods observed.
After the World War I, the Slovaks joined the Czechs into a common Czechoslovak Republic, and the
Slovenes established a common state with the Croats and the Serbs. The newly established state
structures were initially united by common goals in the Paris peace talks, followed by later connection in
the military defense alliance Little Entente and the establishment of the Czechoslovak-Yugoslav League.
In all of the above-mentioned ways of forming bonds, the cooperation between the Slovaks and the
Slovenes was mainly indirect, in most cases through the Czechs with whom the Slovenes had developed
good relations already in the 19th century, since they were associated with them in the Vienna
Parliament and at the universities in Vienna and Prague.
In the 1920s, two more prominent political poles were formed among the Slovaks and the Slovenes,
each differing in the political orientation within their common state. The research showed that SlovakSlovene relations took more benefit from the Catholic block, which, on the basis of a confession, raised
questions about the people and the national role and, in the years before the Second World War,
represented the main link between the Slovaks and the Slovenes. In the 1930s, the initiative for mutual
cooperation was taken over by Catholic youth, who started the first directly organised association of the
Slovaks and the Slovenes within the framework of the Pax Romana organisation – by organising study
exchanges at various Slavic Catholic universities, among which the most successful were universities of
Ljubljana and Bratislava. After returning from these exchanges, numerous translators and cultural
mediators that formed the Slovene-Slovak relations of the entire period observed in this paper began
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with their work. Among them I should mention the Slovene V. Smolej, and the Slovaks J. Ambruš,
J. Irmler and K. Geraldini. Also in the 1930s, the first literary translations from Slovak literature began to
emerge in Slovenia, and space for publications was provided by numerous new literary and cultural
magazines on both sides – in Slovakia, these were Elán, Slovenské pohľady and Prúdy, and among the
Slovenes, along the traditional Dom in svet and Ljubljanski zvon, also Dejanje and Mladika. One of the
most fruitful Slovak translators of this period was Geraldini, who published many periodical translations,
as well as published the anthologies of Slovene prose and poetry in the beginning of the 1940s. On the
Slovene side, Avgusta Smolej also started her translation path, together with F. Stele and V. Smolej.
Understandably, war time led to a partial lack of interest in the integration between the Slovaks and the
Slovenes, although some magazines and book translations were still published until 1943, for example
the translations by Geraldini and Smolej. In the first years after the war, with the exception of political
exile, the previously started pre-war tradition continued, and various organisations, which in the 1930s
encouraged fruitful Slovak-Slovene cooperation, also tried to recover. This period did not last for long, as
already in 1948 there was a fatal row between the Soviet bloc and Yugoslavia in the Cominform, which
for several years prevented contacts between Slovakia and Slovenia. In 1950, the so-called period of
deafness and silence began, when cultural contacts between the Slovenes and the Slovaks came to
a point where they became completely aloof.
In the second half of the 1950s, after the death of Stalin and the confrontation of his regime, the
connection between the Slovaks and the Slovenes was partly restored, for which were in part
responsible the Slovaks from Vojvodina as the mediators between the two nations within Yugoslavia.
Cooperation, however, only flourished in the 1960s when Czechoslovakia sought its own version of
socialism with a human face. During this time, there were many delegation visits, both political and
cultural, cultural reports and translations began to be published again, and a number of institutions
(theatres, philharmonics, radio, television, educational institutions) started collaborating. The main role
in this connecting played the Slovene and Slovak languages lectureships, led by V. Hečko and V. Smolej,
while the Writers’ associations also partnered up, and in 1966 ceremoniously opened a joined Writer's
home in Piran.
The consequences of the August occupation once again strongly interfered with the relations between
the Slovaks and the Slovenes; the patterns of the 1950s returned to Czechoslovakia, which in the
following years led to the cooling of political and economic contacts between both nations. This period,
which to a limited extent allowed for the cultural cooperation (especially Slovenes were active on this
field, by enforcing a new generation of translators), lasted until the end of the 1980s, when along with
the process of democratisation of the Central European space, the opening up and mutual connecting
between the observed nations was once more revived.

The paper clearly defined that, with the changed state boundaries after the First World War, and at the
same time with the still incomplete autonomy of the two nations, which were at the centre of my
interest, the cooperation was mainly achieved on a cultural basis, especially until the independence of
both people. Having presented the model of cooperation and an in-depth analysis, we can conclude that
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the politics repeatedly interfered with the cultural and economic integration between the Slovaks and
the Slovenes, and has thoroughly formed them. In doing so, it turned out that culture played an
important role especially in re-linking interrupted contacts – culture was actually able to maintain
a more neutral position for some time after the breakdown of political and economic relations. By doing
so, it not only glanced through the passages, highs and lows in the Slovak-Slovene relations, but allowed
the maintaining and deepening of these links in the years that followed.
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