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The article deals with the development of Czech and Slovak relations in Bratislava
during the inter-war period, disrupted by the autonomist radicalisation of Slovak
 society that resulted in the establishment of the totalitarian regime of the Slovak state.
The incorporation of the predominantly German and Hungarian city in the new
 Czecho-Slovak Republic in 1918 resulted in mass immigration of Czechs and Slovaks.
The mutual relations developed under the difficult conditions of the new state and
multi-ethnic city. I focus on the contribution of Czechs at the stage of Bratislava’s
transformation into a Czechoslovak city and on its economic and cultural development
which brought Slovak citizens to the fore, becoming the most numerous ethnic
 population group. It is not my ambition to provide an analysis of the entire 20-year
period; my intention is to generalise the social consequences of some key events.
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Pôsobenie Čechov na Slovensku za medzivojnovej Československej republiky bolo
počas komunistickej éry obchádzanou témou, „červeným súknom“, čo konštatoval
autor prvej obsiahlejšej historickej analýzy o tejto etape našich dejín Ján Mlynárik
(1987: 97). Kniha mu vyšla v exilovom vydavateľstve vo Švajčiarsku. Problematiku
zhodnotil nasledovne: „Po odstupe desaťročí sa nám dielo českej inteligencie na Slo-
vensku javí o to väčšie, čím ťažšie následky odnárodňovania musela v krátkom čase
prekonávať a čo všetko sa jej stavalo do cesty.“ Ich pôsobenie označil ako civilizačnú
misiu, ktorá „tvorila najsvetlejšiu stránku dejín česko – slovenských vzťahov...; tu
kulminovala skutočná pomoc Čechov Slovákom, ktorá sa v dejinách rôzne prejavova-
la a mala fázy rozmachu aj odlivu“ (Mlynárik, 1987: 19).
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Spomenul tým aj tienisté stránky vo vzájomných vzťahoch, „omyly, prehmaty
a hlúposti“ a ich zneužitie v politickom zápase. Jeho obdiv spočíval zrejme v tom, že
sa zameral na štúdium prameňov o prínose českej inteligencie pri zakladaní českoslo-
venských inštitúcií najmä v školstve a predovšetkým v Bratislave. Ale publikované
bolo aj iné posúdenie tej doby: „Idealizovali bychom si nekriticky poměry na Sloven -
sku, kdybychom neviděli druhou stránku politiky českého kapitálu, který tu pevně
zakotvil exploatovat maximálně tamější materiální a lidské zdroje... V rámci této po-
litiky byla nemilosrdně odbourávána část existujícího průmyslu na Slovensku, byla
vedena nespravedlivá politika mzdová i cenová, v dopravních tarifech atd. S ní bylo
těsně spjato i počínání mocenských administrativních orgánů i brachiální moci, poli-
tika tvrdých represí, potlačování stávek a demonstrací, politika exekucí a likvidací
rolnických usedlostí a živností, politika, která si vyžádala někdy i oběti na lidských
životech“ (Urban, 1989: 199). Po zmene spoločenských pomerov a zabezpečení slo-
body vedeckého bádania vzniklo viacero prác historikov, z ktorých sa z faktografic-
kého hľadiska opieram najmä o J. Rychlíka (2012), V. Bystrického (1997, 2000) a ďal-
ších, ktorí publikovali v tematicky zameraných monografiách (Zemko, Bystrický
/Eds./, 2004; Ferenčuhová a kol., 2006; Bystrický a kol., 2010). Dôležitými prameňmi
boli publikované archívne dokumenty (Bratislava, 1977) a dobová tlač.

Bratislava, hoci bola v mnohom podobná iným mestám na území budúceho Slo-
venska, bola predsa len niečím špecifická. Kvôli veľkej väčšine nemeckého a maďar-
ského obyvateľstva nebolo až do roku 1920 definitívne určené, kam bude Bratislava
patriť, čo ovplyvňovalo spoločenské správanie v meste. Ako a v akých pomeroch ob-
sadili československé mocenské orgány mesto je málo známe a tvorí úvodnú proble-
matiku príspevku. Zameriavam sa na vývin vzťahov medzi slovenským a českým oby-
vateľstvom, aj keď si uvedomujem, že analýza dvadsaťročného obdobia môže byť len
pokusom o zovšeobecnenie spoločenských dôsledkov niektorých kľúčových udalos-
tí. Práca má vzhľadom na časový odstup charakter historickej etnografie (Dülmen,
2002), pričom argumentácia je podložená kritickým prehodnotením výpovedí a sta-
novísk aktérov tej doby. 

ZAČLENENIE PREŠPORKA DO ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Proklamácia Národného výboru 28. októbra 1918 v Prahe o spoločnom štáte Čechov
a Slovákov a deklarácia Slovenskej národnej rady 30. októbra 1918 v Martine, ktorou
sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k novému štátu, vytvorili pre vtedaj-
ších zástupcov mesta Pozsony – Pressburg novú a neistú situáciu. Hranice Slovenska
ešte neboli určené, ale predstavy existovali. Mešťania sa obávali, že sa naplnia a tak
opakovane deklarovali uhorské vlastenectvo a spätosť obyvateľov mesta s maďar-
ským národom. V Budapešti si nevedeli ani len predstaviť jeho stratu, veď išlo o vý-
znamné mesto úzko späté s históriou Uhorska. Diskutovalo sa aj o pričlenení mesta
k Rakúsku, k čomu Pressburger Zeitung napísal: „keď sa rakúsky štát zbaví všetkého,
čo naše priateľské zväzky otravovalo, môže byť našim plnohodnotným spoločníkom,
druhom, v zmysle porekadla: V rovnakej núdzi rovnaký cieľ! Zjednocuje nás česká
nadutosť.“1 Víťazné mocnosti sa však prikláňali k československej budúcnosti mesta,
ale rozhodnuté ešte nebolo.   

1 Pressburger Zeitung č. 294, 26. 10. 1918, s. 2. In: Bratislava, 1977, s. 84.
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Začiatkom novembra začalo česko-slovenské vojsko pod talianskym velením obsa-
dzovať slovenské kraje a v Skalici bola 4. novembra 1918 ustanovená tzv. dočasná slo-
venská vláda. Mesto odoprelo podriadenosť, lebo o osude Uhorska nebolo rozhodnu-
té, rokovania o podmienkach prímeria v Belehrade stále prebiehali. V tejto politicky
neistej dobe odovzdala deputácia uhorskej Národnej rady mesta Pozsony zástupcovi
českej Národnej rady a poslancovi vo Viedni V. Tusarovi „energický protest mesta Po-
zsony proti obsadeniu mesta Čechmi.“2 Po uzavretí prímeria maďarská vláda poslala
päť vojenských bataliónov na posilnenie obrany mesta pod velením kapitána V. Hel-
taya. F. Kulhánek vo svojich spomienkach uvádza: „Maďari a Nemci nechceli dlho ani
počuť o tom, aby Bratislava mala pripadnúť Československu. Jedni tiahli k Pešti, dru-
hí zas k Rakúsku. Zajedno však boli v tom, že Bratislavu budú proti Československu
brániť do ostatnej kvapky krvi. Preto vyžiadali si z Pešti posilu, ktorá skutočne prišla
a zaujala pozície na demarkačnej čiare Devínske Jazero – Devín, Sv. Jur – Pezinok. Bo-
la to neukáznená banda Heltayovcov a nastal najhroznejší teror, za ktorého slovenský
človek nebol si istý ani životom. Poslancovi Jurigovi bol v noci 18. novembra 1918
vydrancovaný byt a odvlečená do hotelu jeho gazdiná. Námorní lupiči Heltayho dran-
covali aj na vidieku a mnoho Slovákov povraždili“ (Kulhánek, 1934: 42). Minister ná-
rodnej obrany V. Klofáč podal správu: Maďari „zatýkají slovenské vlastence, střílí je
před očima rodiny a vylupují kraj. V Prešpurku mají 1.600 mužů s artilerijí a četními
strojními puškami“ (Bratislava, 1977: 136). 

Vzbury a násilnosti v slovenských obciach Prešporskej župy, ktoré sprevádzali roz-
pad monarchie, donútili vedenie župy a mesta uznať slovenskú Národnú radu pre

Pamätník M. R. Štefánika na dnešnom Štúrovom námestí v Bratislave. Archív autora.

2 10. novembra 1918. In: Bratislava, 1977, s. 116 a 118.
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Prešporok a okolie. Boli v nej viaceré známe osobnosti a predsedal im Ferdiš Juriga3.
V obciach organizovali národné rady a zavádzali v nich takzvanú obrannú stráž. Síd-
lila v župnom dome a očakávali od nej spoluprácu s Budapešťou. Jej činnosť v meste
i na okolí sa však rýchlo dostala do podozrenia a jej zástupcovia boli predvolaní
k vládnemu komisárovi. Š. Krčméry zaznamenal: „vyslali sme k nim delegáciu. Reč-
níkom bol Juriga. Tentoraz hovoril stručne, pokojne, ale jeho slová pôsobili ako hrom.
Prvá veta bola otázka: Či sú páni povedomí toho, že stoja na pôde československej
republiky? – Bolo to vtedy ukrutné pre vážnych pánov otcov vlasti, ale bolo jasné.
Odvtedy Bratislava vrela a vytrvať v nej bolo čoraz nebezpečnejšie... Fanatickí štu-
denti striehli ma po večierkoch“ (Krčméry, 1931: 71).

V sále mestskej Reduty sa 23. novembra 1918 uskutočnilo „veľké protestné zhro-
maždenie obyvateľov mesta proti príslušným českým a nemecko-rakúskym sna-
hám“. Podľa organizátorov sa ho zúčastnili zástupcovia „všetkých autonómnych or-
gánov a korporácií mesta, popri organizovanom robotníctve politické a komunálne
strany, svetské a cirkevné inštitúcie, vedecká univerzita a celé učiteľstvo, všetky záuj-
mové združenia výrobné, obchodné a priemyselné a všetky spoločenské organizácie
bez rozdielu jazyka.“ Podpísali rezolúciu „proti vyňatiu mesta Pozsony z tela maďar-
skej ľudovej republiky a začleneniu do úplne cudzieho štátu“.4 Opierali sa o samour-

Legionárska stráž na moste cez Dunaj. Archív autora.

3 Predseda: Ferdiš Juriga, podpredseda: Emanuel Lehocký, správca: Samuel Zoch, podsprávca: Dr. S. Sla -
beicius, zápisník: Z. Zigmundík, členovia: Dr. Ján Záturecký, Adolf Máčalka, Dr. Ivan Štefánik, Tomáš
Tvarožek, Fiorián Tománek, Ján Pocisk, Andrej Zedník, Ján Grajciar, Dr. Juraj S1ávik, Ignác Kellner,
Stefan Baco, Dr. Milan Ivanka, Vitus Slezák, Gábor Izák, Štefan Krčméry, Pavel Macháč. In: Slovenské
ľudové noviny, 8. 11. 1918, č. 46, s. 3.

4 Správu o zhromaždení uverejnil Pressburger Zeitung č. 323, 24. 11. 1918, s. 1–2. In: Bratislava, 1977:
124–130.
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čovacie právo ľudu a očakávali, že pomocou úspešného referenda sa im podarí zotr-
vať pod Budapešťou, no neuskutočnilo sa.  

Najvplyvnejšou politickou stranou v meste boli sociálni demokrati, ktorí, ako po-
znamenal K. Medvecký, „zvučnými heslami demokracie usilovali sa získať do svojej
strany robotníctvo a občianstvo, aby potom dľa pokynov z Budapešti mohli účinne
pracovať za integritu Uhorska a proti rodiacej sa ČSR. To sa im vo veľkej čiastke aj po-
darilo“ (Medvecký, 1930: I/373). V revolučnom krídle tejto strany vznikla tzv. červe-
ná garda, ktorá výrazne zhoršila pomery v meste. Pôsobili v nej prevažne maďarskí
robotníci. Hoci rabovali a terorizovali obyvateľstvo, vojsko proti nim nezasiahlo.
Trvalo to do posledných decembrových dní, kedy vytvorili robotnícku gardu, ktorá
mala červenú gardu odzbrojiť, zaviesť poriadok a chrániť obyvateľstvo. Pravdepodob-
ne to súviselo s rozhodnutím najvyššieho velenia dohodových vojsk, že demarkačnú
líniu s Maďarskom tvorí Dunaj a Prešporok je tak súčasťou Republiky česko-sloven-
skej (24. 12. 1918). Podľa správy S. Zocha o situácii v Prešporku vyplýva, že pod vply-
vom týchto udalostí sa postoje obyvateľov k československej vláde zmenili. Potvrdzu-
jú to aj spomienky F. Kulhánka: „V posledných dňoch decembrových rozbehli sa
maďarskí študenti v Bratislave po meste a zbierali podpisy za integritu Uhorska. Ale
nepochodili dobre. Nemecké rodiny zatvárali pred nimi dvere. Vláda maďarských
Heltayovych matrózov im dokonale objasnila situáciu“ (Kulhánek, 1934: 48).

Na konci roku 1918 sa mnoho Maďarov rozhodlo pred prichádzajúcim čs. vojskom
opustiť mesto: „Akonáhle sa obyvateľstvo o neodvratnom obsadení dozvedelo, nastal
veľký rozruch. Nastal útek jednotlivcov i celých rodín do Maďarska. Bolo nebezpečie, že
dôjde k výtržnostiam, preto župan vydal nariadenie o skorom zatváraní domov, o zákaze
predaja alkoholických nápojov... k pobytu na ulici po 23. hodine bolo treba zvláštneho
povolenia. Vlaky a lode odvážali z Bratislavy všetko, čo sa dalo“ (Kulhánek, 1934: 48).
Na Silvestra, posledný deň maďarskej moci v meste, hliadkovali ozbrojené robotnícke
gardy: „Mesto leží ako v driemotách: tiché a ľudoprázdne sú ulice a námestia. Streľba,
ktorá na vianočný deň a noc bežne bola počuť, konečne skončila“ (Bratislava, 1977: 158).

POMOC ČECHOV PRI OBSADZOVANÍ MESTA  

Vrchné veliteľstvo česko-slovenskej brannej moci rozhodlo obsadiť „Wilsonovo měs-
to (Prešpurk)“ už 9. decembra, ale vojenská akcia sa začala až 31. decembra 1918. Vy-
braný bol 33. česko-slovenský národný zbor (legionári) z Talianska pod velením kpt.
R. Bareccu. Straty nemali žiadne, o protivníkových sa nevedelo, lebo maďarské voj -
sko svojich ranených hneď odvážalo. Do mesta vstúpili až na Nový rok. F. Kulhánek
dokumentuje, že obsadzovanie sprevádzali ostré potýčky aj v záverečnej fáze: „z 1. na
2. januára došlo v noci k pouličným bojom, keď vojaci rudej gardy počali rabovať ob-
chody. Boli zastrelení na mieste činu štyria gardisti“ (Kulhánek, 1934: 49). Z vojen-
skej správy vyberám: „V meste došlo k menším šarvátkam so spomenutými tlupami,
ktoré boli bez zvláštnych ťažkostí odzbrojené alebo neškodnými zrobené.“5 Zabitých
bolo pätnásť civilných osôb.

Začiatkom roka 1919 pripravoval nový župan Prešporskej stolice S. Zoch slávnost-
né privítanie tzv. slovenskej vlády, ktorú tvorili minister pre správu Slovenska V. Šro-
bár a skupina referentov. Účasť prisľúbili aj zástupcovia pražskej vlády a viacerí hos-

5 Podľa vojenskej správy Z. Ježka uverejnil Slovenský Denník 1. 1. 1919. Cituje Medvecký, 1930: II./160.
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tia. Situácia v meste však bola napätá. Väčšia časť vojska bola presunutá na Tešínsko
a tak sa župan obrátil o pomoc aj do českých zemí. Požiadal o vyslanie sokolských
práporov, aby pomohli zabezpečiť poriadok. Starostovi Sokola v Břeclavi napísal: „4. feb -
ruára príde slovenská vláda do Prešporka a teraz bezprostredne pred príchodom vlá-
dy chystajú Maďari demonštrácie a atentáty... Hrozí nám nebezpečie, že nebudeme
mať dosť síl na udržanie poriadku. Preto by sme Vás prosili, keby ste nám poslali toľ-
ko sokolov, koľko len môžete, aby sme mali ľudí na udržovanie poriadku a aby tak
vojsko mohlo byť v pohotovosti“ (Bratislava, 1977: 248). Hoci bola nedeľa, už na dru-
hý deň poobede nastúpilo do vlakov vyše dvetisíc sokolov, aby nadránom boli v Preš -
porku. Taliansky veliteľ ich však smeroval do nevykúrených kasární za mesto, kde
čakali bez stravy šesť hodín. Opäť musel zasahovať župan.

Deň pred cestou slovenskej časti vlády do Prešporka vyhlásili generálny štrajk ma-
ďarskí železničiari, ktorí narýchlo sťahovali zo Slovenska železničný park, poškodzo-
vali zvyšné rušne a zariadenia. V meste vyhlásili štrajk aj poštári, zamestnanci elek-
trární a iných závodov, dopravcovia, čašníci... Sabotáže sa vyskytli v dodávkach vody
a elektriny. V týchto podmienkach prichádzala zo Žiliny tzv. slovenská vláda: „Na 200
kilometrovej trati bolo treba zastaviť vlak pred stanicou, preskúmať výhybky, aby sa
vlak nesrazil alebo nevykoľajil, lebo do štrajku vstúpil všetok železničný personál,
a stávka táto trvala niekoľko dní, takže vlak, ktorý mal odviesť hostí do Bratislavy,
mohol byť len tak vyslaný, keď Sokoli sami naložili uhlia do tendra“ (Kulhánek, 1934:
50). Privítanie bolo starostlivo pripravené s početnou účasťou vojska, četníctva, mo-
ravských Sokolov a slovenských delegácií v krojoch, ale význačné mestské inštitúcie
a domorodé obyvateľstvo oslavu bojkotovalo. Župan S. Zoch k udalostiam pozname-
nal: „Mám z celej veci ten dojem, že sa tu jedná o to: dokázať Dohode, že Prešporok
nechce k našej ríši patriť“ (Bratislava, 1977: 269).

Bratislavský župan Samuel Zoch na rečníckej tribúne počas slávnostných dní 4. – 5. februára 1919.
Archív autora.
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Nariadenie ministra národnej obrany V. Klofáča poznamenalo nielen ďalší vývoj
mesta, ale celého Slovenska: „Neblahé zkušenosti posledních dnů na Slovensku a zvláš -
tě případ prešpurský (slavnostní vjezd zemské vlády na Slovensku dra. Šrobára do
Prešpurku byl zmařen passivní resistencí a stávkou maďarských úředníků a zřízenců
ponechaných prozatím ve službě Československé republiky) vyžadují bezodkladné
vyměnění veškerých maďarských důstojníků, úředníků a vojínů dosud v našich služ-
bách ponechaných“ (Bratislava, 1977: 254).

Nutnosť takéhoto postupu potvrdil ďalší konflikt medzi československou mocou
a obyvateľstvom mesta. Manifestačné zhromaždenie na Tržnom námestí (dnes nám.
SNP), ktoré sa uskutočnilo týždeň po príchode vládnej delegácie do mesta (12. 2. 1919),
malo slávnostnou formou prijať „memorandum obyvateľov mesta“. Maďarské nacio-
nalistické kruhy zneužili situáciu a zhromaždenie sa zvrhlo sa na krvavý stret s tra-
gickými dôsledkami. Streľba medzi obyvateľstvom, ktoré útočilo z okien revolvermi
a čsl. vojakmi (podľa prameňov námorníkmi, legionármi alebo Sokolmi), si vyžiadala
8 zabitých, 29 ťažko a 63 ľahko ranených. V správach sa uvádza, že „bola vztýčená na
kandelábri maďarská trikolóra... Ako sa ukázalo, mali robotníci dohodu s maďar-
ským vojskom na južnom brehu Dunaja, ktoré malo mesto súčasne napadnúť“ (Bra-
tislava, 1977: 305). Ulice boli okamžite obsadené vojskom a na mesto Prešpurk, obec
Karlsdorf a Račišdorf (Karlova Ves a Rača) bolo vyhlásené stanné právo.

Na základe Klofáčovho nariadenia Šrobárova vláda neprevzala nespoľahlivých štát-
nych zamestnancov, medzi nimi tých, ktorí sa zúčastnili februárového štrajku. Preto
bolo z českých krajín na Slovensko vyslaných 459 železničných úradníkov a 2523 pod -

Slávnostné dni v Bratislave 4. – 5. februára 1919, hostia z okolia Malaciek. Archív autora.
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úradníkov, sluhov a robotníkov na železnici (Krajčovičová, 2004: 75). A nasledovali
ich ďalší – vojaci, colníci, žandári, úradníci, učitelia...6

Prešporok bolo treba nielen vojensky obsadiť, ale aj mocensky ovládnuť a fyzicky
obsadiť dôležité inštitúcie. Svedčí o tom aj nezvykle početná imigrácia do mesta z čes -
kých a slovenských krajov. Potvrdzuje to už mimoriadne sčítanie obyvateľov v roku
1919, pri ktorom sa po prvý raz stanovila spoločná československá národnosť. Oproti
15 % obyvateľov slovenskej národnosti v roku 1910 bolo v roku 1919 v meste 33 % Če-
choslovákov (Zemko, 2006: 27). Bol to dôležitý štatistický údaj pre rokovania miero-
vej konferencie (Tišliar, 2007, s. 10, 92). Súvislosť medzi organizovanou imigráciou
a sčítaním obyvateľstva však zatiaľ nie je doložená dokumentmi.

Početnosť prisťahovaleckej vlny do Bratislavy7 sa dá určiť len orientačne. Pri sčíta-
ní ľudu v roku 1921 sa opäť nezisťovala česká alebo slovenská, ale československá ná-
rodnosť. Zaznamenávalo sa však miesto narodenia obyvateľov a dĺžka pobytu v síd le.
Tieto údaje sú pomocnými k zisteniu početnosti skupiny po vzniku republiky. Z 93 ti-
síc obyvateľov sa narodilo v Čechách 9,3 tisíc, na Morave a Sliezsku 6,3 tisíc – spolu
15,6 tisíc. V najväčšom zastúpení boli narodení v Prahe a pražskej župe, ďalej v žu-
pách Uh. Hradište, Olomouc a Brno (v poradí podľa početnosti). V dobe masívnej
mig rácie do mesta z celej republiky je zaujímavá otázka, v akom pomere prichádzali
občania zo Slovenska? Aj tento vzťah sa dá zistiť len približne: od 1. 1. 1919 do februá-
ra 1921 pribudlo v meste 27,5 tisíc občanov s iným miestom rodiska, z toho max. tých
15,6 tisíc mohlo byť z českých zemí.8 Z týchto údajov sa dá pripustiť, že v priebehu
prvých dvoch rokov, kedy sa budovala československá štátnosť, prišlo do mesta viac
ľudí z Moravy a Čiech ako zo Slovenska. Tvorili pomerne početnú skupinu (asi 17%
obyvateľov), ktorá sa identifikovala československy (v 1921 tvorili spolu so Slovákmi
42% obyvateľov, Nemcov bolo 30% a Maďarov 24%).

Českí prisťahovalci do Bratislavy hlásali československú identitu, ktorá okrem štát-
no-politického rozmeru obsahovala aj význam etnický. Jej dobové ponímanie možno
zjednodušene vyjadriť iba heslovite, tak ako to uvádzala dobová republikánska tlač9

– Česi a Slováci sú bratia, Čech a Slovák je „to isté“ (jeden kmeň), čeština a slovenčina
sú rovnocenné a zameniteľné, všetko české je aj slovenské (týkalo sa to najmä kultú-
ry), všetko české alebo slovenské máme spoločne radi a pod. Samozrejme, v reálnom
živote sa takéto predstavy presadzovali zložito. Nielen vo vzťahoch Čechov a Slová-
kov, ale hlavne vo vtedajšom nemecko-maďarskom prostredí mesta. Avšak uplat -
ňovanie československej identity malo v prvom období republiky zásadný vplyv na
premenu podmienok existencie slovenského obyvateľstva v meste a na postoje brati-
slavskej spoločnosti k Čechom.

6 V. Šrobár v Národnom zhromaždení Republiky Československej vysvetľoval situáciu v školstve v roku
1919: „Našli sme tam asi 300 roduverných slovenských učiteľov pre obecné školy a asi 20 stredoškol-
ských profesorov slovenských... Dnes máme na Slovensku 4213 ľudových škôl a 5012 učiteľov, ktorí
zložili temer všetci sľub vernosti, zreorganizovali sme resp. založili 73 meštianskych škôl, na ktorých
účinkuje vyše 400 učiteľov.“ Zasadnutie 18. 10. 1919. Zdroj: https://www.psp.cz/eknih.

7 Prešporok bol oficiálne vyhlásený za hlavné mesto Slovenska 18. 1. 1919. Premenovanie na „Bratislav“
bolo schválené v ministerskej rade 19. 2. 1919, oprava na Bratislava 16. 3. 1919.

8 Sčítání lidu v republice československé ze dne 15. února 1921. III. díl. Praha 1927, tab. XII b.
9 Obvykle Bratislavský denník.
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ČESI A UTVÁRANIE ČESKOSLOVENSKEJ MA JORITY V MESTE

V prvých rokoch republiky mali českí prisťahovalci v Bratislave značné existenčné
problémy. V dôsledku zásobovacích ťažkostí bola v meste drahota, ktorú zvyšovalo
(podľa ich slov) umelé zvyšovanie cien „československým zákazníkom“. K ochrane
pred drahotou založili Hospodářské a zásobovací společenstvo s r.o. (1919). Oprášili
staré Palackého heslo Svůj k svému, účinné v českom obrodeneckom hnutí a vyzývali
československé občianstvo, aby podporovali vlastných a bojkotovali „nepriateľské“
podniky, obchody, služby atď. Verili v ich rýchly rozvoj. Aj v oblasti bankovníctva sa
opreli o koncept, že každé národno-politické zoskupenie potrebuje vlastnú podnika-
teľskú záruku. Nemci a Maďari mali svoje banky, židia si založili tiež a tak rýchlo
 zakladali filiálky fungujúcich českých bánk: živnostenskej, českej priemyselnej, Bo-
hemie, Slavie, agrárnej banky československej, moravskej agrárnej a priemyslovej,
ústrednej banky českých sporiteľní.

Na mestskej radnici zostala až do nových komunálnych volieb maďarsko-nemecká
obecná správa a úradnícky aparát, s ktorým mali zlé skúsenosti: „Radnice hledala
cesty, jak by jim v nalezení bytů zabránila... Slovensky, česky nemluví se s nikým.“10

Českí (rovnako aj slovenskí) živnostníci, obchodníci, priemyselníci alebo zástupco-
via bánk museli vraj platiť vysoké úplatky, aby dostali miestnosti potrebné k svojim
aktivitám. Nové byty sa prideľovali s veľkou neochotou. Ako sa spomína, na prstoch
sa dali spočítať tí, ktorí sa do mesta prisťahovali aj s rodinou. V hoteloch ich bez vý-
razného prepitného neubytovali a odstupné za byty bolo veľmi nákladné: „byt, kde se
bydlí hnusně 2–5 tisíc, byt, do něhož je lépe nikoho nezvat 5–8 tisíc, přes 10 tisíc už
je lepší a za 50 tisíc můžete se bytem již chlubit“.11 Plat úradníka strednej triedy bol
vtedy okolo tisíc korún. Ľudia bývali vo vagónoch, kanceláriách, školách, spávali na
laviciach či na koberci, problémy mali s predraženým stravovaním a pod.

Aby sa mohli v novom, cudzom prostredí udržať a udomácniť, dostávali českí štátni
a verejní zamestnanci na Slovensku kategorizované platy zvýšené o denné diéty. Vedeli,
že sú tým oproti slovenským kolegom zvýhodnení a že aj v Čechách sa stretávajú so
závisťou. Proti hanlivému pomenovaniu „vyžírači republiky“ pripomínali, že „když se
začínalo s úředníckou okupací Slovenska, vydalo se heslo: Nejlepší lidi a hmotně je za-
bezpečiti“.2 Otázku vlastných diét považovali za vážnu prekážku vo formujúcich sa
česko-slovenských vzťahoch. Napriek tomu Svaz státních zaměstnanců na Slovensku
odmietol pristúpiť na zmeny v príjmoch dovtedy, kým sa nevyrieši otázka zásobovacia
a bytová. 

K prvým úlohám patrila aj premena, resp. vybudovanie československých vzdelá-
vacích, kultúrnych, sociálnych, zdravotníckych a ďalších inštitúcií. V stručnosti len
pripomeniem výsledky z prvého roku republiky, na ktorých sa vo veľkej miere podie-
ľali českí odborníci: vznik univerzity, štátnej lekárskej fakulty, čsl. obchodnej akadé-
mie, knižnice bratislavského Sokola, hudobnej školy pre Slovensko, osvetového zväzu,
Čsl. divadelného spolku, „Smetanovho divadelního sdružení ochotnického“, Červené-
ho kríža, „Klubu čsl. turistů“, športových klubov a ďalších. So zásluhami však prichá-
dzali aj problémy – zamestnávanie slovenských uchádzačov a používanie českého ja-
zyka.

10 Bratislavský denník, 6. 6. 1920, s. 2.
11 Bratislavský denník, 4. 7. 1919, s. 213.
12 Slovenský denník, 20. 9. 1921, s. 1.
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V miestnych pomeroch a medzietnických vzťahoch bolo potrebné československú
štátnu ideu neustále presadzovať a potvrdzovať. Na politických, kultúrnych a spolo-
čenských podujatiach sa snažili predstavovať ako komunita, ktorá má nielen spoloč-
né ciele, ale rešpektuje aj spoločnú národnú identitu. Istotne v tom zohrávalo dôleži-
tú úlohu ich menšinové postavenie v meste.

Dôležitou súčasťou spoločenského života boli spolky. E. Mannová uvádza, že v po-
prevratovej psychóze sa „z akéhosi pudu sebazáchovy a sociálneho a spoločenského
záujmu“ rozpútala v meste „spolková horúčka“ a v prvom desaťročí republiky sa bra-
tislavské spolky slovakizovali pomocou Čechov (Mannová, 1999: 69). Požadovalo sa,
aby každý uvedomelý, republike verný občan bol ich členom a zúčastňoval sa na čin-
nosti. Jediným, zrejme iba sídelne uzavretým českým spolkom bola Vinohradská
obec, ktorá pôsobila na Kolibe. V komentároch o spolkových podujatiach a verejných
aktivitách sa zdôrazňuje ich československý rámec a nanajvýš sa objavujú spresnenia
o českých alebo slovenských literárnych príspevkoch, piesňach, krojoch, tancoch, či
o národnosti hosťa, ktorý medzi nich zavítal. Na predstavenia nemnohých sloven-
ských umelcov vyzývali k účasti: „Na tomto koncertu nesmí chyběti žádný Čech, by-
chom prokázáli bratrům Slovákům, že máme porozumění pro jejich kulturní potře-
by.“13 Česká komunita však zároveň zdôrazňovala, že „je třeba, ba je nutno, aby
Slováci pochopili a osvojili si naší českou kulturní vyspělost“14, alebo: „Úkolem všech
Čechů na Slovensku je, aby propagovali tady českou kulturu tak, aby přinášeli sem,
co máme nejlepšího“.15

Dunajské slávnosti v roku 1923. Archív autora.

13 Bratislavský denník, 4. 1. 1920, č. 4.
14 Bratislavský denník, 15. 10. 1919, č. 2.
15 Bratislavský denník, 13. 11. 1919, č. 3.
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Centrami spoločenského života sa stala vládna budova (dnešná FFUK na Gondovej
ulici), Československý dom na Štefánikovej ulici (nazývaný po starom Deák) a nie-
koľko propagovaných pohostinských zariadení. Zámerom bolo pestovať českoslo-
venskú jednotu. Zaujímavý je však postreh z roku 1920, ktorý poukazuje na zažité
spoločenské konvencie ako brzdu novej spolupráce: „Slováci se nás zde společensky
dosti straní, ale dámy slovenské inteligence cítí přímo nevoli před stykem s českým
ženským živlem. A nemůžeme se jim ani divit... nechtějí si zadat před ostatním bra-
tislavským živlem, který je zná“.16 Zaujímavý je postreh banskobystrického profesora
na gymnáziu F. Kulhánka: „Česi, ktorí medzi nich v tie časy dochádzali, vyslovovali
svoj podiv nad tým, keď Slováci hovoria o svojich politických protivníkoch, že nikdy
nezabudnú doložiť, že je patričný dobrý človek a dobrý Slovák. Boli odkázaní jedon
na druhého a tento pocit trvá i ďalej“ (Kulhánek, 1934: 65).

PROBLÉMY V ČESKO – SLOVENSKÝCH VZŤAHOCH

Uplatňovanie československej idey malo zásadný vplyv na premenu pomerov v meste
a na postoje nemecko-maďarskej spoločnosti k Čechom a Slovákom. V každodennom
živote sa presadila vzájomná tolerancia, hoci politické strany presadzovali pre jednot-
livé národnosti mesta protichodné záujmy. Československy orientované strany, pô -
sobiace na Slovensku (hlavne agrárna a sociálno-demokratická), museli od prvých

Karikatúra k jazykovej politike v Bratislave z roku 1937. Archív autora.

16 Bratislavský denník, 6. 6. 1920, č. 2.
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rokov republiky čeliť cielenej protičeskej kampani. Používala ju už pri rozpade
Uhorska maďarská vláda, ktorá sa snažila vniesť rozkol medzi českým a slovenským
národom. Túto tému si pred voľbami v roku 1920 vybrala ako súčasť politického pro-
gramu aj Slovenská ľudová strana (od 1925 Hlinkova SĽS). Rozsah jej protičeskej pro-
pagandy v celom medzivojnovom období bol široký a zameriaval sa na oblasť politic-
kú (požiadavku autonómie), ekonomickú (znevýhodňovanie Slovenska), personálnu
(nespravodlivé obsadzovanie voľných miest na Slovensku Čechmi), etnickú (proti če-
choslovakizmu), náboženskú (ateizmus Čechov), sociálnu (pracovné možnosti Slo-
vákov, rast chudoby) a kultúrnu (ohrozenie jazyka a viery). V pozadí protičeských
výpadov môžu byť aj postrehy zástancu československej jednoty K. Medveckého:
„Okrem nábožensko-mravného rozvratu niektorí Česi priniesli na Slovensko svoje
domáce stranícke vášne, bezduchý byrokratizmus, protekcionárstvo svojich, neskro-
tený egoizmus, čechizačné náklonnosti, kulturtrégerstvo, čo zasa hungaristicky na-
ladené živly výdatne využili na diskreditovanie československej zhody“ (Medvecký,
1930: I./375). Napriek tomu bola Bratislava vo väčšine medzivojnového obdobia po-
kojným multikultúrnym mestom. Zmenu pomerov na Slovensku pomenoval zjazd
mladej inteligencie zo všetkých politických prúdov v Trenčianskych Tepliciach v ro-
ku 1932. Čo sa týka pôsobenia Čechov na Slovensku, v zmesi často protichodných ná-
zorov dominovali požiadavky nešpecifikovanej autonómie, výlučného používania
slovenčiny na školách a úradoch, zastavenia prísunu a ukončenia ďalšieho pôsobenia
českých zamestnancov, ktorí sa nechcú prispôsobiť slovenskému prostrediu. S český-
mi zástupcami na zjazde odmietali diskutovať (bližšie Luther, 2013: 103–104). Posla-
nec za HSĽS J. Sivák v pražskom Národnom zhromaždení zjazd komentoval po svo-
jom: „Mladá slovenská generácia totiž, súc si dobre vedomá dnešných nemožných
pomerov na Slovensku, zišla sa, aby o všetkom, čo sa na Slovensku robí od prevratu,
povedala svoju mienku. A táto mienka, slávna snemovňa, vyznela v tom, že mladá
naša generácia s veľkým rozhorčením jednomyseľne a jednohlasne odsúdila celý po-
litický režim centralistický, vládnuci na Slovensku, a vypovedala, že centralizmus
ako systém skrachovaný, stroskotaný, prežitý treba zahodiť medzi staré železo a na-
hradiť zriadením Slovenskej krajiny“.17 Vymenoval hlavné ekonomické, sociálne
a kultúrne problémy Slovenska, spôsobené pražským centralizmom.

Do tolerantného charakteru mesta zasiahla ku koncu 30. rokov 20. storočia nacio-
nálna orientácia medzi nemeckým obyvateľstvom a politika najsilnejšej slovensky
orientovanej politickej strany HSĽS. K jej hlavným programovým cieľom vtedy patrila
autonómia Slovenska, odchod Čechov a uvoľnenie pracovných miest pre slovenských
uchádzačov. V Bratislave však strana nemala významnejšiu občiansku podporu.18

Zrejme preto sa rozhodli aktivizovať vysokoškolských študentov z internátu Svora-
dov (neboli bratislavskými občanmi), ktorí v roku 1937 začali v Bratislave celoslo-
venskú akciu „Na Slovensku po slovensky“. Bola to silná propagandistická akcia HSĽS,
aby učitelia a vlastne všetci pracovníci v štátnych i neštátnych (verejných) službách
používali výlučne slovenský jazyk. Táto požiadavka sa postupne stala frustrujúcou
pre všetkých česky hovoriacich ľudí na území Slovenska.

V čase akcie Na Slovensku po slovensky bol medzi bratislavskými študentmi odliš-
ný postoj k jazykovej otázke. Vo výskume J. Tancera o jazykových pomeroch v me-

17 Zasadnutie 30. 6. 1932. Zdroj: https://www.psp.cz/eknih.
18 V komunálnych voľbách v roku 1935 získala v Bratislave Hlinkova slovenská ľudová strana 3 mandáty,

v roku 1938 6 mandátov z celkového počtu 48 miest v mestskom zastupiteľstve.
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dzivojnovej Bratislave vypovedali pamätníci tých čias. Ich postoje k Čechom a české-
mu jazyku napovedajú, že napr. pre maďarských rodákov bola čeština cudzia, ale
v novej republike už chápali rozdiely: „A Česi si zaujímavým spôsobom ponechali
svoj  jazyk. Nehovorili po slovensky, ale zásadne po česky“. Aj nemeckí pamätníci
zdôrazňovali prostredie, v ktorom vyrastali: „Otec bol štátny zamestnanec a bývali
sme v dome, kde boli samí českí úradníci. No a ich deti sa asimilovali, už nehovorili
po česky, ale po slovensky, takže ja som vyrástol vlastne v spoločnosti týchto sloven-
ských deciek, takže slovenčina mi bola úplne bežná.“ A zo slovenskej strany sa vy-
skytol výrok: „Boli sme zmiešaná trieda, veľa Židov, Čechov, dvaja Maďari. Ale nikdy
sa nikto s nikým nehádal kvôli politike. Vládla medzi nami veľká súdržnosť“ (Tancer,
2016: 22, 194, 111). Veľa to napovedá o medzietnických vzťahoch v každodennom ži-
vote medzi bratislavskými občanmi.

Vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi na Slovensku sa zmenili po vyhlásení autonómie
Slovenskej krajiny na jeseň v roku 1938. V. Bystrický uvádza, že sa prejavoval až „ur-
čitý druh teroru proti každému českému slovu, aj keď prípadne odznelo z úst ľudí,
ktorí sa náhodne zdržiavali na Slovensku, či ním prechádzali“ (Bystrický, 2000: 19).
Českí poštoví zamestnanci v Bratislave napísali: „Od toho času, co slovenská vláda
převzala do svých rukou správu Slovenska, vytvořili se pro české státní zaměstnance
na Slovensku služební a rovněž i životní podmínky zcela nesnesitelné… jedná se s ná-
mi jako s nepohodlnými cizinci. Mluvíme-li česky – i soukromě – jsme insultováni,
kde kdo nás smí beztrestně urážeti a provokovati, nemine dne, aby Češi nebyli bez-
důvodně obviňováni, nebo aby se jim nevyhrožovalo tiskem, rozhlasem, nebo oficiál-
ními řečníky na veřejných projevech“ (Šisler, 1989: 232).

ODSUN, VYSŤAHOVANIE,  VYHNANIE?

Po obsadení českého pohraničia Nemeckom a Poľskom vyhlásila Hlinkova Slovenská
ľudová strana autonómiu Slovenskej krajiny (6. 10. 1938). Hlavnou témou autoritár-
skej vnútornej politiky HSĽS bolo „vyčistenie od nežiaducich živlov“ alebo „vyrieše-
nie českej a židovskej otázky“. Nástrojom protičeského nátlaku sa stala Hlinkova
 garda. Očakávalo sa rýchle riešenie podľa hesla „Von s Čechmi“. Boli prípady, keď ľu-
dácki gardisti znevažovali i svojvoľne nútili ľudí k vysťahovaniu. Českých zamestnan-
cov predčasne penzionovali, posielali na zdravotnú dovolenku alebo rôznymi forma-
mi šikanovania či priamym nátlakom nútili k podávaniu žiadostí o preloženie do
českých zemí (Šisler, 1989: 232). „To vyvolávalo pocity nedôvery, antipatií, pohŕda-
nia, nevraživosti a hlavne nespravodlivosti, krivdy a nevďačnosti“ (Bystrický, 1997:
604). Slovenská vláda síce postupovala legálne po dohode s Prahou a tieto svojvoľné
akcie tlmila, ale nezasahovala. Zaujímavé je, že v straníckej tlači nechýbali prejavy
sympatií, obhajoby a vyzdvihovania zásluh českých ľudí.

Organizovaný odsun českých zamestnancov v štátnej a verejnej službe, tzv. státní
akce stěhovací, podrobne analyzovali vo svojich prácach S. Šisler (1989), J. Rychlík
(1998, 2012) a V. Bystrický (1997, 2000). V Bratislave sa v decembri 1938 prihlásilo
k českej národnosti 20 764 osôb, ale v decembri 1940 už len 4 971 (Zemko, 2006: 30).
V rokoch 1940–1944 bolo vysťahovaných ďalších 1178 zamestnancov aj s rodinami.
Odchádzali aj pracovníci v súkromnom sektore (úradníci, továrenskí a poľnohospo-
dárski robotníci) a samostatní remeselníci, obchodníci, podnikatelia, lekári, advokáti
atď., ktorí uvádzali rôzne prekážky ďalšieho pôsobenia na Slovensku, ako vyhostenie
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z miesta bydliska, odňatie živnostenského listu, zákaz zamestnania a podobne. Ne-
boli súčasťou organizovaného odsunu, odchádzali „dobrovoľne“ z donútenia (Šisler,
1989: 234, 236).

NAMIESTO ZÁVERU

„Bez myšlienky československej jednoty by nebolo bývalo toho rozmachu, lebo ne-
byť českých profesorov, učiteľov a publicistov pomery slovenské neboli by sa tak
rýchle vyvíjali k prospechu slovenskej veci. Ešte dnes by museli Slováci zavrieť viac
ako polovicu slovenských stredných škôl, keby prepustili českých profesorov a pri-
tom sú všetci slovenskí profesori zamestnaní. Nie jedon pred tým maďarsky zmýšľa-
júci Slovák nadobudol si časom slovenského národného cítenia len preto, že cítil nad
sebou alebo vedľa seba kolegu Čecha. Bez Čechov na Slovensku by i dnes veľmi mno-
hí z dnešných Slovákov boli stále ešte maďarského zmýšľania, ako boli predtým. Bez
českej húževnatosti, tvrdosti a mnohokrát i bezohľadnosti nebolo by dnes na Slo-
vensku tak silného slovenského presvedčenia a národného povedomia.“ (Kulhánek,
1934: 147). To je dobový pohľad v čase, kedy sa nastolila požiadavka redukcie Čechov
na Slovensku.

Či bol odsun Čechov potrebný a spravodlivý, ponechajme na hodnotenie histori-
kov a politológov. Z etnografického hľadiska môžeme konštatovať, že po druhej sve-
tovej vojne sa po dobrovoľnom či nedobrovoľnom odchode alebo vyhnaní etnických
„cudzincov“ začala takmer úplná slovakizácia mesta Bratislava. 

Práca vznikla v rámci projektu VEGA 2/0022/17 Vojnový Slovenský štát a holokaust 
v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)
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