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Pozornos&, ktorá se venuje formovaniu občianskej společnosti, jej historických
koreňov, chápaniu jej obsahu a štruktúry, rôznorodým podobám a sprievodným javom
nie je náhodná a už vôbec nei je len jednoduchou aktualizáciou, ktorá by vyplývala
z potrieb prechodu od totalitného režimu k pluralitnej demokracii. Výskum pramenia-
ci z tohto záujmu má však svoje hlbšie vnúrotné opodstatnenie. Minimálne v tom
zmysle, že na tomto podklade uskutočnená analýza môže prinies& kvalitatívne nový
obraz o podstate zložitých a protirečivých tendencií spoločenského procesu a postihnú&
jej historickú dimenziu. Vývoj v postkomunistických krajinách poukazuje na to, že popri
snahe transformova& spoločnos& na občianskom princípe se akcentuje zároveň aj
národný princíp, a to nielen v jeho chápaní ako predpokladu utvárania občianskej
spoločnosti. Práve jeho absolutizácia spolu so skúsenos&ami z nacionalistických extré-
mizmov v dvaciatom storočí stavia obidva princípy do protikladnej pozície. Aj
v Československu, pred i po rozdelení, sa objavili podobné momenty ako v iných
krajinách, s tým rozdielom, že práve skúsenos& z fungovania demokratických mecha-
nizmov v medzivojnovom období pôsobila ako korektor nežiadúcich politických efek-
tov pádu totalitného režimu. A zároveň pôsobila inšpiratívne aj pri tvorbe nových
inštitútov demokratického systému. Nie náhodou se napr. aj stranícko politická štruk-
túra utvárala na modely predmníchovskej republiky. A nie náhodou se s rovnakou
intenzitou objavili skoro identické otázky späté práve s chápaním občianského
a národného princípu pri výstavbe a usporiadaní štátu. Z tohto hDadiska se preto
medzivojnové obdobie javí ako kDúčové pre pochopenie genézy formovania občianskej
spoločnosti. VzhDadom na zložitos& problematiky a daný priestor sa pokúsim aspoň
naznači& niektoré jej aspekty, tak ako sa zrkadlili v politike a programoch maEarských
politických strán v tomto období.

Aj keE se koncepcia občianskej spoločnosti objavuje v ucelenejšej podobe až po druhej
svetovej vojne a definuje sa ako cielený projekt usporiadnie spoločenských vz&ahov, jej
idea je prítomná v európských dejinách už prinajmenšom dve storočia. Teda od momentu,
keE francúzska revolúcia prijala myšlienku rovnosti občana pred zákonom za základný
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princíp utvárania horizontálnych a vertikálnych štrúktúr spoločnosti. Tento princíp
se stal hnacím motorem transformácie nielen vo Francúzsku, ale prakticky na celom
kontinente. Bolo príznačné, že súbežne s formulovaním práv človeka ako práv prirod-
zených sa vymedzuje aj individualita spoločenstva. Možno pomerne presne identifiko-
va& sú&ažnos& realizácie obidvoch princípov, ktorej výsledkom bol zrod moderného
francúzského štátu a francúzskeho národa, či už v etnickom alebo politickom význame.
VzhDadom na tradíciu politického myslenia, váhu sociálnych subjektov, kultúrne záze-
mie, dôsledky zlomových udalostí a Ealších faktorov mala transformácia v jednotlivých
krajinách rôznu podobu a odvíjala sa pod rôznymi heslami. Mala svoju vlastnú dynami-
ku. Napriek rozdielom a fázovým posunom bola podstata klúčových otázok identická
a ich riešenie určovalo trend vývoja. V habsburskej monarchii bol tento proces zvláš&
komplikovaný. Pokusy o jej modernizáciu na pôdoryse feudálnej štruktúry síce neuspe-
li, predsa len aj pod týmto vplyvom se postupne presadzovala myšlienka občianskej
rovnosti ako základ nového usporiadania spoločnosti. A čo bolo dôležité vo vzájomnej
podmienenosti s formovaním národných spoločenstiev, ktoré sa chápali ako individua-
lity s prirodzeným právom. Spolu s nadväznými procesmi vyvolávali enormný tlak
na reformu monarchie. Zosúladi& ich pri zachovaní územnej integrity štátu bolo však
nad jej možnosti. Rakúsko-uhorské vyrovnanie síce na istú dobu utlmilo napätie, ale
neodstránilo jeho latentný charakter. V jeho dôsledku sa umocnili rozdiely vo vývoji
oboch častí monarchie a čo bolo významné, v Uhorsku se ním otvoril priestor pre
maEarský etnický hegemonizmus. Vyrovnanie se tak ukázalo ako čiastkové a nesys-
témové riešenie bez hlbšej dejinnej perspektívy.

V súvislostiach rozpadu Rakúsko-Uhorska a štátnopolitického vývoja stredoeuróp-
skeho priestoru predstavovalo Československo nesporne zaujímavý fenomén. Nie
preto, že by ideové impulzy, resp. prijalo riešenia, které by znamenali kvalitatívny
posun v chápaní základných otázok transformácie spoločnosti na princípoch občian-
skej rovnosti, nastolených už francúzskou revolúciou. Ale predovšetkým z hDadiska
toho, že republika sa v porovnaní s okolitými štatmi dokázala relatívne najdôslednejšie
vyrovna& s prekážkami, ktoré bránili presadeniu sa tých ideových koncepcií, ktoré
vznikli v predchádzajúcom období a postupne sa akumulovali do podoby do reálnej
alternatívy k existujúcemu spoločenskému systému. Rýchlos& s akou se uskutečnili
rozhodujúce štruktúrne zmeny na podklade práva národa na sebaurčenie, ktoré sa
chápalo a zároveň aj vystupovalo ako predpokad a súčas& týchto zmien, vytvorila
priaznivé podmienky pro formovanie vz&ahov v spoločnosti na princípe občianskej
rovnosti. Napriek istému napätiu napr. v slovensko-českých vz&ahoch, resp. vz&ahu
národnostných menšín k štátu, tieto zmeny sa ukázali natoDko produktívne, že pôsobili
stabilizujúco na vnútorné pomery v štáte nielen v období tesne po jeho vzniku, ale
možno poveda&, že počas celého medzivojnového obdobia. Svedčí o tom aj skutočnos&,
že k pokusu zásadnejším spôsobom rekonštruova& vnútorné usporiadanie republiky,
ktorý by znamenal istý posun v nazeraní na váhu národnostných vz&ahov a zároveň aj
modifikoval z tohto zorného uhla realizáciu občianskych práv, došlo až na konci prvej
republiky a aj to pod tlakom vonkajších síl.1Ani tento pokus však nebybočoval, rep.
neprekračoval modelové riešenia známe z minulosti.
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To, že sa presadili ideové koncepcie, ktorých súčas&ou bol samotný vznik Českoslo-
venska, zároveň sa stali súčas&ou jeho obsahu a konštrukcie vnútorných vz&ahov. A to
nielen z pohDadu realizácie národného princípu, vyplývajúceho z práva na sebeurčenie,
ale aj v kontrapozícii s riešením postavenia národnostných menšín. Už len z toho
dôvodu, že menšinová otázka sa stala súčas&ou garancií existencie štátu a v tomto
zmysle bola aj zakomponovaná do mierových zmlúv a príslušné články boli následne
inkorporované do ústavnej listiny. Posun menšinovej otázky do štruktúry medzinárod-
ných vz&ahov v zásade akceptovali aj rozhodujúce politické sily v republike. Svedčí
o tom aj skutočnos&, že Československo se plne angažovalo pri tvorbe tak vnútroštát-
nej legislatívy ako aj na tvorbe prístupu k nej na pôde medzinárodných organizácii
vrátane Spoločnosti národov. Hoci viaceré opatrenia štátu voči menšinám možno
považova& za sporné, nevytvárali situáciu, ktorá by viedla k asimilácii národnostných
menšín, resp. by výraznejšie obmedzovali možnosti ich kulturnej, politickej atE. repro-
dukcie. Tento všeobecný rámec však zároveň neznamenal, že národnostné menšiny
rovnakou mierou akceptovali pomery v republike, jej usporiadanie a podmienky
na seberealizáciu z aspektu vlastných nacionálnych ambícií. Vyplývalo to z viacerých
faktorov, medzi iným z početnosti menšiny, zo schopnosti jej predstaviteDov formulo-
va& program vlastnej existencie a politicky ho presadzova& a nie na poslednom mieste
i zo skúseností historického vývoja. Dôležitú úlohu zohrávali aj väzby k materskému
štátu a to, nakoDko tento štát ovplyvňoval politiku národnostnej menšiny a celkové jej
smerovanie.

V súvislosti s politickým vývojom maEarskej menšiny na Slovensku je potrebné
upozorni& na jeden dôležitý moment, ktorý do istej miery ju aj vymedzuje v porovnaní
s inými menšinami. A to aj napr. s nemeckou menšinou v Čechách. MaEarská verej-
nos& poci&ovala rozpad Rakúsko-Uhorska predovšetkým z hDadiska posunu z pozície
vládnuceho národa do postavenia národnostnej menšiny. A tento posun chápala ako
národnú degradáciu. Bol to v istom zmysle šok. Najmä ak zvážime, že maEarský národ
bol po celé desa&ročia nasycovaný ideou o svojej výnimočnosti a svojej úlohe v dejinách
ako nositeDa civilizačného pokroku v celej Karpatskej kotline. O to viac, že na rozdiel
od rakúskej časti monarchie v Uhorsku absentovali všeobecnodemokratické práva,
najmä však všeobecné hlasovacie právo, ktoré mohli vnies& isté korekcie aj do národ-
nostných vz&ahov. Hoci najcitlivejšie reagovala na novú situáciu tá čas&, ktorá bola
spätá s bývalým režimom, tento pocit bol prestúpený viac menej vo všetkých vrstvách
maEarskej society, vrátane aj robotníckej triedy. Postupne síce ustupoval do úzadia,
v závislosti od miery uplatňovania občianskych a menšinových práv, zostával však
fixovaný vo vedomí maEarského národa. Profitovali z neho najmä tie sily, ktoré
problémy transformácie spoločnosti, upevnenia štátnej moci, odstraňovanie následkov
asimilácie v oblasti školstva, kultúry a pod. interpretovali ako „krivdy“ páchané
na MaEaroch. Odhliadnuc od skutočnosti, že tým zdôrazňovali opodstatnenos& vlast-
nej existencie ako ochrancov maEarských národných záujmov, tento spôsob reflexie
objektívne vytváral psychologickú barieru, která zužovala možnosti politického dialó-
gu a brzdila proces postupnej integrácie menšiny do štruktúr novej republiky.
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Aj keE nie je možné preceňova& tento psychologický faktor, spolupôsobil pri
formovaní politických subjektov maEarskej menšiny.2 Miminálne v tom význame,
že nacionálne orientované strany odmietli politiku pasivity a rozhodli se zúčastni&
parlamentných volieb v roku 1920.3 Teda v čase, keE se ešte kalkulovalo s možnos&ou,
že mierová konferencia se vysloví v prospech zachovnia územnej integrity Uhorska.
Táto „adaptabilita“ vychádzala z relatívne vysokého stupňa odborovej, spolkovej
a politickej skúsenosti. Bola nezstupiteDná pri projekcii vlastných predstáv, nielen vo
vz&ahu k menšinovým záujmom, ale i pri formulovaní širších z celoštátneho hDadiska
dôležitých otázok.

Spôsob, akým se formovala politická scéna maEarskej menšiny, mal v podstate
identické črty s procesom, ktorý sa odohrával na celoslovenskej úrovni. Zodpovedal
tomu aj časový horizont dotvorenia základných kontúr straníckej štruktúry, t. j. roky
1918–1921. VzhDadom na to, že menšina nepredstavovala uzavretý systém a územie
bolo národnostne zmiešané, nešlo o stranícku štruktúru v tradičnom význame, ale
o politické strany, ktoré sa etablovali v prostredí maEarskej menšiny. Okrem tzv.
štátotvorných strán rozhodújúce postavenie získali strany, ktoré vychádzali z národ-
nostného pôdorysu a vo svojej politike sa ho snažili aj dôsledne reflektova&. V konečnom
dôsledku práve tieto subjekty utvárali politický profil maEarskej menšiny ako celku.

V počiatočnom období ovplyvnila zásadným spôsobom formovanie politickej scény
maEarskej menšiny sociálna demokracia. Zachovala si nielen programovú a organizačnú
kontinuitu z bývalého Uhorska, ale aj víziu sociálne spravodlivej spoločnosti. V čase
krátko po vojne ju automaticky posúvala do centra historického diania. A to aj napriek
tomu, že snaha maEarských a nemeckých sociálnych demokratov sa organizačne
vymedzi& v nových štátnych podmienkach nemala úspech. V kontexte jej všeobecnej
radikalizácie sa odstredivé tendencie medzi centrami Bratislavy a Košíc premietli aj
v rozdielnom ponímaní národnostnej otázky, resp. miesta jej akcentácie v programových
úvahách. Kým bratislavské vedenie, vychádzajúc z programových postulátov II. inter-
nacionály, zdôrazňovalo jej význam ako súčasti emancipačného vývoja, zatiaD košické
vedenie v duchu Davicového radikalizmu posúvalo túto otázku a jej riešenie do obdobia
po vyriešení otázky moci. Obidve línie však ponímali vzájomnú väzbu národného
a občianskeho princípu ako podriadenú triedne antagonistickému vývoju. Z tohto
zorného uhla sa napr. aj predstva o riešení menšinovej otázky formulovaná v programe
už samostatnej maEarskej sociálnodemokratickej strany na jeseň 1920 nedostala
do centra pozornosti, ale bola vnímaná ako súčas& utvárania samosprávnych celkov
a na nich nadväzujúcich nadstavbových štruktúr. Obdoba kantonálneho systému,
akokoDvek mohla by& pre menšinové společenstvá prí&ažlivá, však s klesajúcim vplyvom
maEarskej sociálnej demokracie strácala na aktuálnosti a po zlúčení s československou
sociálnou demokraciou v roku 1926 zmizla z programového repertoáru.4

 Rozpad sociálnej demokracie uvolnil priestor pre domináciu tých subjektov, ktoré
výrazne akcentovali vo svojej politike nacionálny moment, resp. práve cez nacionálne
okuliare vnímali zložitosti transformačného procesu. Po počiatočnom pokuse o utvorenie
jednej strany, ktorá by reprezentovala menšinu ako celok, čo však nezodpovedalo
sociálnej diferenciácii maEarskej spoločnosti, sa vedúci činitelia, politicky aktívni už
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v predchádzajúcom období, rozhodli nadviaza& na tradičné organizačné štruktúry. Tak
kres&ansko socialistická strana sa opriela o prevažne mestské stredné vrstvy a katolícke
kruhy. Programovo vychádzala z kres&anského univerzalizmu, čo jej umožňovalo pre-
zentova& sa ako nadtriedna a nadnárodná strana. MaloroDnícka strana mala zázemie
najmä medzi roDníkmi s protestantským vierovyznaním. Tieto rozdiely však nebránili
pomerne úzkej spolupráci. Opierajúc sa o vrstvy, ktoré poci&ovali ohrozenie z narušenia
hospodárskeho a sociálneho status quo, zdôrazňovali tradičné hodnoty, národnú spo-
lupatričnos& v duchu kres&anských ideálov a pod. čím ich politika získala podstatne
širší sociálny záber. Tým že sa vymedzovali najmä voči sociálnej demokracii, nadob-
údala politika založená na odmietaní triedneho boja postupne charakter programovej
alternatívy.

Obidve politické strany používali dobovú Davicovo sociálnu rétoriku, ale jej význam
posúvali do Ealekej budúcnosti. Akceptovali demokratické pomery a dosiahnuté občian-
ske slobody, ale ich kvalitu posudzovali z hDadiska toho, nakoDko prispievajú k rozvoju
národného života. Bolo príznačné, že aj keE nacionálna optika bola dominantná v ich
politických aktivitách, v samostatných programoch sa otázka riešenia postavenia ma-
Earskej menšiny, resp. menšín všeobecne, ocitla až na sekundárnom mieste. A to
v počiatku aj s istými rozdielmi. V prvom programe maloroDníckej strany sa v trochu
nejasnej podobe zdôrazňuje kantonálny systém bez toho, aby se bližšie špecifikoval.
Kres&ansko socialistická strana sa v programe menšinovou otázkou ako samostatným
problémom nezaoberala, ale ju podriaEovala dosiahnutiu autonómie Slovenska. Pova-
žoval ju za kDúčový moment, ktorý zásadným spôsobom môže ovplyvni& postavenie
maloroDnícka strana. V záujme vytvorenia čo najširšej platformy pre možnú kooperá-
ciu so slovenskými politickými stranami.5

Aj keE sa politika maEarských strán, čiastočne aj sociálnej demokracie, odvíjala
cez nacionálne videnie menšinového bytia, možno zároveň poveda&, že v základných
črtách ich programy odrážali proces formovania občianskej spoločnosti. A to i napriek
nacionálnemu vyústeniu ich politiky na konci prvej republiky.
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