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ČASŤ I –  
DVA ROKY V KRAJINE SOVIETOV 

VOJNA DNEŠKA 

Po uliciach Moskvy rozbehly sa v nedeľu 18. septembra 
1927 automobily. Malé biele plakáty sedaly na dlažbu ako 
holuby. Malé biele plakáty: 

MY VOJNU NECHCEME, PRETO SA HOTUJME K 
VOJNE! 

A potom, pred obedom, schádzaly sa oddiely vojska všetkých 
zbraní na Leningradskej hradskej, kde je rozsiahly hipodrom pre 
konské dostihy. 

Obrovské zástupy ľudí shromažďovaly sa na priestranstve. 
To všetci, ktorí si vojnu neželajú, ktorí sú urážaní anglickým 
imperializmom a jeho predstaviteľmi z tábora »tvrdohlavých«. 
Všetci, ktorí si radšej nechajú pľuvať do tváre hnusné sliny 
anglických provokatérov, aby zotrvali len na ceste mieru a 
spokojnej výstavby svojho socialistického hospodárstva. 

To všetci sa sišli pozrieť na zdatnosť svojej červenej armády, 
aby poznali, ako spravodlivá odplata môže stihnúť všetkých, 
ktorí vztiahnu ruku na SSSR. 

Tu, na obrovskom priestranstve pri Leningradskej hradskej, 
poriada sa masová scéna súčasnej vojny, jej taktiky, jej hrôz. 

Začiatok. Výzvedné časti pri ojedinelých výstreloch diel 
plazia sa, maskované, k nepriateľským pozíciám. Zajakavé, 
riedke výstrely pušiek. Vzadu pohybuje sa čosi neurčitého. 
Úprkom dopredu. Naraz sa obracia. Prečo? Veď nepriateľ mlčí. 
Ach, to oddiel strojových pušiek priváža a rozkladá svoju zbraň. 
Je to, ako keď deti nosia piesok na malých vozíčkoch. Strojové 
pušky štekajú. Cez »bojište« plavnými skokmi beží čierny, 
huňatý pes. Kdesi pri zelenom kríčku zavrtí chvostom a zastaví 
sa. Tam je poľný telefón. V okamihu pes vracia sa k výzved 



 

hliadkam pred líniou. Delá húkajú. Paľba stáva sa hustejšou. 
Zrazu zo zákopov vyskočila pechota. Beží doháňa, predháňa 
strojové pušky. Boj sa rozprúdil. Delá si zlobne odpovedajú, 
strojové pušky nervózne slabikujú svoju reč. Vo vzduchu čosi 
pradie, ako veľká mačka. Nie, boli to obrovskí, štíhli kovoví vtáci. 
Rýchle preletela jedna eskadrila aeroplánov bojište a veľkým 
oblúkom vrátila sa na svoje stanovisko. A tam, za zákopami, 
vstáva ani zo zeme čosi čierneho, jedna, dve kopice, rastúce do 
rozmerov. A teraz už vidno: pancierové autá, rýchlopalné. 
Abnormálna výrečnosť. Keby sa s nimi chcel Chamberlain hádať, 
nepostačí. A za nimi ešte tanky. 

Pred líniou zapálili veľké požiare. Bežia — bežia, červené, po 
celej šírke. Nesmierny múr čierneho dymu zavesil sa nad 
bojišťom. Dal by sa krájať, hádam. A v ňom pracujú pušky, 
strojové pušky, pancierové autá … 

Zrazu hromové »hurá!« Zbesilý útok jazdy. Mihajú sa 
kozácke piky a šable. Kone štyroch škadron nedotýkajú sa zeme. 
A za nimi s hukotom a v úprku postupuje, priemiesťuje sa ku 
predu delostrelectvo. Zastreľuje sa. Vzmáha sa trma-vrma. 
Výstrely všetkých možných zbraní rozrážajú riednucu dymovú 
záclonu. 

Vzadu pracujú sanitné oddiely a psi. 

Veľká červená budova za železničným násypom dobytá. A 
boj pred očami tisícov skončený. 

* 

Pod súdr. Vorošilovom, hlavným veliteľom všetkých 
sovietskych vôjsk, tancuje netrpezlivo ryšavý nádherný kôň. A 
pred ním stavia sa jazda, pechota, delostrelectvo, tanky, všetko v 
najlepšom, radostnom poriadku. Prehliadka. 

Nie Vorošilov prezerá. 

Prehliadku konajú tie nesmierne zástupy sovietskej 
verejnosti. Tej verejnosti, ktorá si vojnu nežiada, no ktorá, 
podporujúc a doplňujúc najskvelejšiu armádu sveta, môže 



 

hrdinsky odraziť každého, kto vztiahne zákernú ruku na šiestu 
časť zemského povrchu, kde sa buduje socializmus: na SSSR. 

  



 

MALÍ STAVITELIA SOCIALIZMU 

Vychádza v Moskve taká malá »Moskovskaja ďerevňa« 
časopis pre roľníkov moskovskej gubernie. A hoci 'ona vychádza 
len tri razy do týždňa, ma svojich 2230 stálych dopisovateľov. 
Môžete si predstaviť tú záplavu listov, ktoré každodenne 
prichádzajú do redakcie? 

Na všetky otázky sovietskeho života hľadajú sa odpovede v 
širokých masách. Všetky časopisy, všetky úrady, uvedomelí 
robotníci i roľníci počúvajú ostražité všetko to, čím hučí a šumí 
to obrovské sovietske pole práce, berú ceruzku do ruky a na kuse 
hocijakej »bumážky« (papierika) píšu do redakcie: to i to sa stalo, 
tak i tak to bolo; to i tak sa musí robiť, aby bolo lepšie. 

Nepíšu len dospelí; ani by ste neverili, koľko je detských 
dopisovateľov! 

Nedávno bola vypísaná »Pôžička upevnenia hospodárstva«. 
Obligácie po 2 rub. 50 kopejkách a vyššie. Od dediny k dedine 
nieslo sa jediné heslo: Upevňujte svoje hospodárstvo! Všetko za 
zdokonalenie poľnohospodárstva! Viac strojov, viac umelých 
hnojív, viac skúšobných staníc, lepšie druhy semien i lepšie 
druhy dobytka! — Široké sú plány, ako upevniť 
poľnohospodárstvo. 

Sedí človek v redakcii a číta listy. Všetko sa krúti okolo 
pôžičky. Dediny konajú schôdze, upisujú zo spoločných pokladní, 
upisujú jednotlivci. Píšu do redakcie: Upísalo sa u nás toľko a 
toľko: hláste sa, kto viac? Poukazuje sa na prednosti, na chyby, 
na nedostatky, roľnícki dopisovatelia sami hľadajú príčiny 
nedostatkov i nebojazlivo pranierujú v časopise, hoci sú 
vinníkmi predsedovia dedinských alebo už okresných sovietov. 
Mnohí píšu tak: málo bolo objasnené, čo to je pôžička, aký ciel, 
aké výhody a preto u nás málo kupujú obligácie; okrem toho 
»kulaci« (bohatí gazdovia) odhovárajú roľníkov, aby nekupovali. 

No nie menej zaujímavé sú listy žiakov sovietskych škôl. Hla, 
niektoré vety z listov, ktoré mi prechádzaly v redakcii rukami: 

»V jeseni bola u nás v újazdnom meste Bronnikoch 



 

poľnohospodárska výstavka. Naša škola vystavovala nami 
vypestovanú repu, mrkvu, petržlen a druhé veci. Dostali sme 
prémiu 10 rubľov a my sme teraz za ne kúpili »Pôžičku«. Vlani 
kúpili sme tiež štátnu pôžičku na industrializáciu.« 

Vidíte, deti v Lovcove nielen budú dobrými hospodármi. no 
oni budú i uvedomelými občanmi sovietskeho štátu. 

V dedine Cholmy, v Možajskom újazde, je škola »semiletka«. 
Žiaci šiestej grupy nám napísali: 

»Kúpili sme spoločne obligáciu za 5 rubľov. V prípade, keby 
sme vyhrali, dáme peniaze na opravu svojej sovietskej školy.« 

Druhá škola »semiletka« v Jachrome nám oznámila: »Žiaci 
spoločne kúpili obligácie za 190 rubľov (3230 Kčs)! Ani naši 
učitelia neostali za nami. Dovedna z našej školy požičali sme 
svojmu sovietskemu štátu 420 rubľov.« 

Andrejevská škola dala hlavy svojich žiakov dohromady. 
Poradili sa so svojím volostným výborom sovietu. A nám do 
redakcie napísali: 

»Podali sme volostnému výkonnému výboru sovietu 
žiadosť, aby nám poslali za 20 rubľov obligácií. My nielen že sa 
učíme gramote: my sa tiež učíme budovať socializmus.« 

Žiaci z malučkej Gorkovskej školy odôvodňujú svoju pôžičku 
takto: 

»Nám sú drahé záujmy nášho proletárskeho štátu. My sme 
kúpili obligáciu za 5 rubľov.« 

No pred niekoľkými dňami prišlo mi do rúk písmo od 
Žiackeho výboru Vlasovskej školy. Výpis z protokolu žiackej 
schôdze, na ktorej sa rozhodovali, akú sumu požičajú svojmu 
štátu. Bolo to smiešne a tak veľmi milé, lebo to bola zápisnica s 
podpismi predsedu i tajomníka schôdze a pritom mala nadpis: 

»I my naše groše na mašiny! — Naša škola kúpila obligácií za 
20 rubľov. My vidíme, ako ťažko našim otcom robiť v 
hospodárstve rukami, a preto obľahčíme ich prácu, 



 

odovzdávajúc svoje kopejky na mašiny!« 

Tak rozumejú sovietski žiaci potrebám svojho štátu. Oni sa 
nielen učia, aby dohnali to, čo otcom nebolo dané; oni zakladajú 
i skúšobné stanice na pestovanie plodín, robia schôdze, porady, 
hovoria o svojom proletárskom štáte, pomáhajú mu zo svojich síl 
a píšu do časopisov, čo zrobili a prečo to zrobili. Oni budú 
dobrými občanmi, s ktorými bude ľahko budovať socializmus. 

  



 

PO ULICIACH MOSKVY … 

I 

Idete po uliciach Moskvy. — Mnoho ľudí. Hovoria, že Moskva 
sa frekvenciou vyrovná teraz už Berlínu alebo Parížu. Snáď je to 
i pravda. No predsa je kdesi rozdiel. Zatiaľ čo v Berlíne okrem 
tramvají najčastejšie uvidíte automobil, tak ako v Paríži, v 
Moskve viac ako automobilov, ba viac ako tramvají — 
izvozčíkov. 

Izvozčíkovia — to je strašne zaujímavý národ. Vo svojich 
tatárskych čiapkach, kožušinou obrúbených, tak veľmi vám 
pripomínajú historické obrázky bitky pod Hostýnom na Morave, 
keď moravské vojsko bolo na vrchu Hostýne a dolu desaťtisíce 
divých Tatárov. Pamätám sa, že vtedy vraj to predsa len 
Moravania vyhrali, lebo začal padať dážď a oni ho chytali do 
svojich helmíc, hasiac smrteľný smäd. 

Ja som ale už vtedy v škole ako chlapčisko predsa len 
sympatizoval s Tatármi, snáď z romantizmu, a preto mám rád i 
moskovských izvozčíkov, lebo majú aspoň tatárske čiapky, keď 
už nie je im dané byť Tatármi od koreňa. 

Moskva je široká, Moskva je ďaleká. A každý izvozčík zná ju 
od najširšej a najhlučnejšej do najtichšej ulice. Nedarmo hovoria 
moskovskí študenti so smiechom: 

»Prečo by sme sa učili zemepis, keď sú ešte izvozčíkovia — 
živí?« 

Automobil razí si vždy viac a viac cestu do SSSR. Vytisne raz 
izvozčíkov. Vtedy bude nutné, aby každý vo vačku nosil plán 
Moskvy. No dnes ešte oni žijú. Žijú ako dobrí občania. Pri 
medzinárodných 

alebo všesväzových slávnostiach nikdy v sprievodoch 
nechýbajú ozdobené povozy alebo sane, vyšnorované kone a nad 
nimi — tatárske čiapky izvozčíkov. 

Skutočne — milí ľudia. 



 

II 

Teraz jeden obrážtek o deťoch. O nešťastných deťoch. 

O bezprístrešných. 

Bolo ich veľa. Obete svetovej vojny, občianskej vojny, 
hladových rokov. Umreli rodičia na vojnovom peli, umreli druhí 
z hladu. A deti zostaly — snáď preto, že rodičia vždy radšej 
obetujú seba, aby zachránili deti. No tieto deti zostaly bez 
rodičov, bez prístrešia, bez chleba. A doby boly ťažké, nebolo 
času starať sa o také veci, ako prístrešia a chlieb pre osirelé deti. 
Po ohromných stepiach valila sa revolúcia, ktorá vždy rastie z 
obetí. Živily sa deti, ako vedely, samy. Žobraly, kradly. A to sa 
vžije do krvi. Vycvičily sa v tom k skvelej rutine. A taký život 
prináša veľa skúseností. Tieto skúsenosti daly deťom vzhľad 
dospelých ľudí. Poznajú pohlavný život v naj- ranejšom veku. 
Znajú fajčiť. Vedia piť liehové nápoje. Nielen to. No ony okúšaly 
nie riedko i kokain, ópium, morfium. 

Zriadili pre tieto bezprístrešné deti domy s pohodlnými 
izbami i dobrou stravou. Tam škola, remeslá. Samočinnosť. No 
veľa detí príliš privyklo k tuláckemu, slobodnému životu. 
Nemohly žiť v škole. Utiekly na slobodu, aby prenocovaly na 
uliciach, žobraly, kradly. A v zime aby trávily noci vo veľkých 
kotloch na uliciach, v ktorých sa pripravuje asfalt pre nové ulice, 
a ktoré kotly ešte nevychladly. Teraz ich už v Moskve neuvidíte. 
Všetky sú v školách, v »domovoch bezprizorných«. Učia sa 
zabúdať to špatné, čo v nich bolo, a nadobúdať nové, čo im i 
ľudskej spoločnosti treba. Básnik Sergej Jesenin napísal vo svojej 
básni »Bezprístrešná Rus«, že medzi týmito ľuďmi sú i 
Puškinovia, Vorošilovia, len treba dať príležitosť rozviť sa tým 
talentom, ktoré v nich driemu. 

V školách robia tieto deti zázraky. Napísaly už prekrásnu 
knihu o svojom živote. Píšu poviedky, verše. Na vyšších školách 
už vidno, koľko výborných z nich bude inžinierov, profesorov, 
agronomov. 

A možné, že sa nemýlil Sergej Jesenin. 



 

III 

A ak nie z tých bezprístrešných, to dozaista z tých, ktorých 
nazývajú mladými pioniermi. 

Celkom maličké deti sú v organizáciách »oktabriat«. Tie 
potom dorastajú na pionierov. — Pionieri dorastajú na 
komsomolcov. Komsomolci dorastajú na členov komunistickej 
strany. 

25. februára t. r. vo Veľkom divadle v Moskve bola slávnosť 
desaťročia Červenej armády. Vystúpila malá pionierka. 

»Súdruhovia!« — a potom sa zľakla, zapýrila, nemohla ďalej. 

Na jej miesto vyskočila druhá, desaťročná, aby svojou 
improvizovanou rečou zachránila česť »pionierov«. Hovorila 
ohnivo, bez prípravy, odnášajúc si s javiska neustávajúci potlesk 
nabitej miestnosti. 

V týchto naozaj rastie budúcnosť SSSR, ktorá nesklame. 

A preto strana Lenina nezahynie. 

Oni dovedú dielo Lenina do konca. 

  



 

PIONIERI POCHODUJÚ 

Bolo to v 1927 roku v lete. Slnko pálilo ani oheň tak ako 
vôbec to býva na Kaukaze, na brehu Čierneho mora. Ulica bola 
ani pec. Na piesočnom brehu pri mori vyhrievali sa chorí 
robotnici, roľníci a úradníci, poslaní na liečenie do Anapy. Na 
nárožiach stály baby, predávajúce slnečnicové semená, orechy, 
hrozno. Z vedľajšej ulice zaznievala akási pieseň. Zastavil som sa 
na rohu ulice, — čakám. 

Hľa — vyšly odtiaľ deti, na ktorých odrazu vidno bolo, že sú 
z dediny. V čele ich neveľkého sprievodu — červená zástava. A 
na krku každého chlapca, každého dievčaťa červená šatôčka. 
Mladí pionieri — žiaci dedinskej školy. Ich kroky odmeriavaly 
slabiky piesne, ktorá sa tak pekne vynímala v ich pochode: 

My vyšli sme z národa, 
náš výkrik bojovný: 

Nech žije nám sloboda 
tej našej komúny, 
raz-dva: ľavou! 
raz-dva: ľavou! 

Išli si pozrieť mesto, prístav, maják. Deti, ktoré sa derú 
dopredu. Ktoré nadväzujú úzke priateľstvo s pioniermi mesta. 

Stratily sa v druhej ulici so svojou piesňou. 

A len sa ulica stíšila, už počuť hlas jednej predavačky: 

»Kúpte si orechy, kúpte — desať za 5 kopejok!« Ale nikto sa 
o ňu nestará, nikto nepočúva, nikto nekupuje. Jej hlas starého 
sveta je veľmi slabý proti tej piesni, ktorá ešte sa zachvievala v 
priestore ulice. Sovietske Rusko je mladé, sovietske Rusko je jaré 
ako deti, ktoré zo zelených polí prišly do zaprášeného mesta. 

Neľutujeme vás, obchodníci so semenami, orechmi … 

Vždy musí staré zomrieť, aby sa nové mohlo narodiť. 

  



 

AKO SA SÚDR. ŠMYRJOV STAL ROBKOROM 

Ten mladý chlapec Smyrjov mal prekrásne biele zuby. 
Usmieval sa, keď stál v učebnej sále žurnalistickej univerzity v 
Moskve a vyprával svoju roztomilú históriu, ako sa stal 
robotníckym dopisovateľom. 

»Bol som ešte takým zeleným mládencom, keď som sa vrátil 
z občianskej vojny a zamenil vintovku za kladivo. Začal som 
pracovať vo fabrike ako zámočník. Zo začiatku som sa nijako 
nevedel smieriť so spokojnou a organizovanou prácou. Žil vo 
mne dosial duch vojny, tej občianskej vojny, v ktorej sme boli 
prehadzovaní s frontu na front, ako to potreba vyžiadala. Skoro 
som však poznal, že frontová vojna sa skutočne skončila a že naši 
nepriatelia zmenili spôsob boja proti nám — a preto zmenili aj 
zbrane. Vojna preniesla sa na hospodársky front. Pochopil som 
to a splynul som s prácou. 

Poznal som, že teraz len v hospodárskej dokonalosti bude 
naša vnútorná sila. A tej dokonalosti bolo tak málo. Nekultúrnosť 
robotníctva lámala tak mnohé krásne snahy. Nehospodárnosť 
vedúcich orgánov podlamovala nás hmotne. Ale to všetko 
uvedomoval som si tak podvedome. Raz prišlo mi na um: Prečo 
len na dvore nášho závodu váľajú sa také obrovské hŕby 
odhodeného železa? Dážď ich ničí a hrdza. Do slievárni bolo by 
treba zaviezť … 

Dlho som o tom rozmýšľal. Hovoril. Darmo. Priamo fyzicky 
ma tá myšlienka mučila. A raz po robote vzal som papier a 
ceruzu. Napísal o tom niekoľko riadočkov. Tak a tak… na dvore 
tej a tej fabriky ničí sa národný majetok … však všetci viete, ako 
sa to píše: suchý fakt. Keď som to mal napísané, 

nevedel som, čo s tým. Chodieval som okolo domu, v ktorom 
bola redakcia našej gubernskej gazety (novín). Tam bola 
schránka — ale verte mi, súdruhovia, či som ja vedel, že mám 
právo vhodiť do schránky svoju zprávičku? Bál som sa — tak 
veľmi som sa bál…« 

Bolo nám to všetkým tak veľmi smiešne, keď sme počúvali; 



 

aj sám súdruh Smyrjov sa smial. 

»Hej, my sa teraz rehlíme, pravda, ale ja som vtedy skutočne 
dostal smrteľný strach, keď sa asi 

o dva dni objavila moja zprávička v časopise. Lebo v 
»Odpovediach redakcie« ma pozývali, aby som ich v redakcii 
navštívil. V hlave mi blyskla myšlienka: Teraz akiste budú chcieť, 
aby som zaplatil za uverejnenie zprávy!« 

»Zašiel som plný obáv do redakcie,« pokračuje Smyrjov. 
»Tam ma pekne privítali, vypytovali sa na podrobnosti a 
povzbudili ma, aby som častejšie písal.« 

»A potom?« — pýtali sme sa niekoľkí. 

»Potom už viete, ako to ide. Stal som sa členom krúžku 
robotníckych dopisovateľov, a čerti vedia, ako sa mi to darilo, že 
som teraz študentom žurnalistickej univerzity… 

  



 

POD KOZÁCKOU NAGAJKOU 

»Bolo to v občianskej vojne,« rozprával mi raz súdruh 
Filipov. »Bieli nás obkolesili so všetkých Strán a svierali v tesnom 
kruhu. Bolo len jedno východisko: prebiť sa radmi nepriateľa. 
Boh sme polonahí bosí a hladní. Ale vzdať sa bielym do rúk 
znamenalo pre členov strany smrť. A ja som bol 

členom strany. 

Mal som vtedy trochu ranenú nohu a bolo mi ťažko bežať. 
Naši stáli neďaleko na nevysokom návrší. Bežal som k nim. Bolo 
nás niekoľko. S návršia pozerali sa na nás naši chlapci. Bolo 
medzi nimi niekoľko dobrovoľníkov z nášho mestečka. 

Bežali sme vždy viac. Len moja sprepadená noha zapríčinila, 
že som zostal za ostatnými. A za nami v pätách kozáci s 
nagajkami. Jeden z nich rozohnal sa za mnou. On na koni. Kdeže 
som sa ja mal brať so svojou krívajúcou nohou!« 

Súdruh Filipov sa odmlčal, ani čo by sa znovu prehrabúval 
vo svojich bohatých spomienkach a jasnejšie si ich vybavoval. 
Mal ten chlapec toľko bohatých zážitkov za sebou! Také dlhé 
roky občianskej vojny. Niekoľko ráz v zajatí u bielych. Niekoľko 
ráz mal byť popravený. A teraz, bývalý tkáč, študuje univerzitu. 

»Dobehol ma kozák,« pokračuje súdruh Filipov, »a nagajkou 
sa na mňa zamáchol. Myslel som, vlastne hlavou mi blyslo: Teraz! 
A bol by ma akiste na smrť ubil, keby som ja v tom okamihu nebol 
padol na zem ani bleskom porazený. A nagajka rozťala vzduch 
priamo ponad mojou hlavou v tomže okamihu, keď som padol na 
zem. Videli to chlapci z nášho mestečka. Rozprášili ich a mňa 
vzali bieli do zajatia. 

Snáď práve preto sa tak veľmi čudovala moja stará, zmučená 
mať, keď som zutekal zo zajatia od bielych a niekoľkými 
frontami sa vymotal domov. Medzitým boli už na dovolenej moji 
súdruhovia, ktorí ma videli s návršia vtedy, keď som padol pred 
kozáckou nagajkou. Rozprávali vtedy mojej materi, že áno, videli 
vraj na vlastné oči, ako ma kozák ubil nagajkou. A preto mňa mať 
už dávno oplakala.« 



 

Usmieval sa teraz Filipov. Rozprával to všetko tak 
jednoducho a prosto, tieto veľké hrdinstvá, keď nielen on, no 
všetci nahí a bosí a hladní znášali najväčšiu biedu a útrapy, aby 
obhájili svoju vec: komunistickú revolúciu. 

Viem teraz, že obhájiť ju môžu vždy len takí ľudia, ako je 
tento súdruh Filipov. 

  



 

RAZ V NOCI… 

Bol ťažký večer, keď more leží tiché ani zabitý pes Ani len 
najmenší vetríček nerušil konáre južných agátov. Hviezdy boly 
zmeravené a nejasne ako oči človeka, ktorý umiera. Len vôňa, tá 
mučivo ťažká vôňa kaukazských nocí naplnila priestor. Boly v 
nej cítiť broskyne, dyne, pažiť, láska. Hlava sa priamo zakrútila… 

Išiel som vinohradmi, záhradami, slepé okienka jasne 
modrých domčekov žmurkaly ťažkým spánkom. Po celej dedine 
— zdalo sa — počuť len zavýjanie psov, ktorí celý deň hliveli v 
tôni. 

A predsa: odkiaľsi ozvala sa harmonika, tá harmonika, ktorá 
teší ruský národ vždy a všade. Harmonika, ktorá hrá na 
svetových koncertoch, o ktorej píše komisár nár. osvety súdr. 
Lunačarský úvahové články, harmonika, ktorá spolu s balalajkou 
je symbolom ruských večerov. 

Ale boly to hlasy opitých chlapcov, ktorí prekrikovali 
nariekajúcu harmoniku. Dievky, opité horúcou nocou a 
vášnivým očakávaním, spievaly staré pesničky o láske. Chlapci 
ich prekrikovali pouličnými popevkami. Ich noc tiekla ako 
smutná rieka všetkého starého, čím žila kedysi dávno prehnitá, 
negramotná Rossija… 

A či tých desať rokov — myslím si — nič nedalo? C i je naozaj 
len povrchné všetko to, čo prešlo ohromnými ruskými 
priestormi a čo bolo tak draho vykúpené? 

Prichádzam k škole. Tma. Len vo dvore žltý pruh svetla 
rozrezáva noc. Čitáreň a červený kútik. Je už veľmi neskoro, noc. 
V čitárni sedia komsomolci (Kom. sväz mládeže). Schôdza, ktorá 
má na programe otázku, ako oboznámiť roľníkov po dedinách s 
novým daňovým zákonom. Ako vyložiť zákon tak, aby roľník 
sám mohol si vyrátať, koľko dani príde mu platiť z jeho 
hospodárstva. Sovietsky daňový zákon je veľmi jednoduchý. 
Komsomolci sa ho naučia a potom rozídu sa po dedinách a na 
roľníckych schôdzach oboznámia s ním roľníkov »po svojom«, 
roľníckym jazykom, keďže oni sami sú mladými roľníkmi. 



 

Kdesi ďaleko zašli už opití chlapci s harmonikou. Ale táto 
komsomolská mládež je blízko — blízko všetkému, čo žije a 
rastie zo starého k novému… 

  



 

800 TISÍC DEMONŠTRANTOV …1) 

Slnko sa prebralo z chmár ešte pred obedom, lebo i ono 
chcelo vidieť, ako Moskva oslavuje 1. máj. A bolo veru čo pozerať. 

Na všetkých križovatkách ulíc stály kolóny demonštrantov v 
osemstupoch, v červenej záplave zástav i štandárd, s nápismi, 
menami organizácií, s číslam: kolón. Tam kupily sa nespočetné 
automobily, rozvážajúce tých najmenších demonštrantov, ktorí 
s neutuchajúcim elánom roznášajú po moskovských uliciach 
svoje detské: »Hurá!« 

Čakáme dlho. Počúvame rádio, ktoré od Červeného námestia 
roznáša ďaleko-široko fanfáry vojenskej parády, počúvame 
súdr. Vorošilova, ktorý hovorí k červenoarmejcom všetkých 
zbraní. V tento slávny deň proletárskej solidarity rádio roznáša 
na zlobu všetkým buržujom sveta presvedčivú a tvrdú prísahu 
krasnoarmejcov: »Ja, syn pracujúceho ľudu …« 

Za vojskom prichádzajú na Červené námestie robotníci v 
šiestich prúdoch, lejú sa tým širokým priestorom, plní nadšenia 
a radosti. Od 12. hodiny, keď hodiny na kremeľskej veži zahraly 
Internacionálu, valí sa more robotníkov bez prestávky 
semknutými radmi až do 5 hodín večer. Muzika hrá, rozhlasy 
vítajú jednotlivé robotnícke rajóny, jednotlivé kolóny 
robotníkov, proletárskych študentov, úradníkov, ako 
prechádzajú pred prostým, jednoduchým mauzóleum mŕtveho, 
a predsa na celom svete živého Lenina. Na mauzóleu členovia 
vlády. A ten sivobradý starček, čo máva červenou šatôčkou nám 
v ústrety, to je Kalinin, bývalý sedliak, dnes všesväzový starosta 
SSSR. 

A ešte stoja nové kolóny v uliciach, čakajú, kedy na nich príde 
rad. Slnko svieti, radosť naplnila srdcia všetkých. Kolóny robia 
krúžky, spievajú, plesajú. Kaukazskí horali priamo na ulici 
tancujú svoje tance za spevu a tľapkania súdruhov, stojacich 
kruhom. Na širokých bulvároch a v sadoch robotníci tancujú 

                                                        
1 1. máj 1928. 



 

»kozáčka« za zvukov harmoniky a spievajú. 

Na všetkých námestiach je veselo. Na širokých nákladných 
automobiloch vystupuje Modrá blúza. Po celej Moskve jazdí 
miláčik všetkých, Lazarenko, clown-akrobat. Chodí ako obor, 
díva sa do okien prvého poschodia, lebo stojí na vysokých 
žŕdkach a má nekonečne dlhé nohavice. Potom odviaže žrde, už 
je človekom celkom normálnym. Volá: »Naše hospodárstvo, 
veda, technika ukázala buržoázii, že vie robiť obrovské skoky 
vpred. Hľa!« — a nádherným skruhom vo vzduchu preskočil 
pred ním stojace dve autá. A potom už behal a preskakoval, čo sa 
dalo. Šesť koní odrazu jedným skokom. Bolo smiechu! 

Noc. Plné parky. Harmoniky. Kytary. Spev i tance. Prekrásne 
ohňostroje vybuchovaly nad hlavou kamenného Puškina na 
Strastnom námestí. V robotníckych kluboch neprepadlo by ani 
jabĺčko. 

Prvý máj v SSSR — radostný sviatok slobodnej práce. 

  



 

SUCHAREVKA 

Veľké zástupy ľudí ponáhľajú sa po moskovských uliciach. 
Na každom rohu — družstevné predajne. Sú im vyhradené tie 
najkrajšie budovy. 

Frekvencia v jednotlivých oddeleniach predajní je úžasná. 

Predajne sú zavreté od jednej do druhej hodiny. Preto pred 
každou z nich stojí ráno i po obede front ľudí čakajúcich hodinu 
otvárania. 

Moskva zvykla nakupovať v družstevných predajniach. 

Kdesi stranou od Ľubjanského námestia pretiahla sa ulica k 
Sucharevke. Na Sucharevke sústredili sa súkromní obchodníci a 
trhovci, na pestrom trhovisku, plnom stánkov, ktoré sa k sebe 
shlukly v podobe vápencových kryštálov. 

Všetky stánky sú číslované. Všetky nesú meno majiteľa. Tu, 
na Sucharevke, možno čítať všemožné priezviská všemožných 
národností. Tu, na Sucharevke, dožívajú obchodníci svoju bývalú 
moc. Bývalá buržoázia spomína cára a ponúka ti vlásničky alebo 
červený balónček, ktorý tak, ako oni praskne na určitej výške 
svojej slávy. 

Na Sucharevku musí si človek priniesť kus otrlosti a 
nevšímavosti. Nesmie sa nikdy zastaviť pri niektorom stánku, ak 
nechce byť obťažovaný dotieravým obchodníkom, a nesmie sa 
nikdy spýtať na cenu jedinej veci, ak nechce, aby ktorýkoľvek 
obchodníček rozložil a prehádzal pred ním celý krám. 

Na Sucharevku stiahli sa temer všetci obchodníci s ikonami, 
lebo na uliciach sovietskej Moskvy nieto pre nich miesta. Dlhé, 
vlasaté strašidlá popov prechádzajú okolo nich vážne a clivo. 

Za Sucharevkou, v tepnách Moskvy, hučia zástupy a stoja 
fronty pred obrovskými družstevnými predajňami. Tu ale — 
trhovčíci s mizerným tovarom a vycivení postávači bez kopejok. 

Na Sucharevku nosia predavači svoj tovar pod pazuchou, 
zatiaľ čo sovietsky obchod kvitne, sťa jasné húkanie sirén na 



 

obchodných parníkoch štyroch ruských morí. 

  



 

OSVETOVÝ A »OSVETOVÝ« PRACOVNÍK 

Nezažil som nikde väčšieho blata ako v zime na severnom 
Kaukaze. Žltá zem, v letných mesiacoch tvrdá ani kameň, po 
prvých jesenných dažďoch rozbahní sa neuveriteľne. 

Najhoršie je, že verejná a spolková práca rozvíri sa práve v 
zime, keď už dedinské obyvateľstvo sviezlo úrodu s polí domov 
a môže sa venovať trochu viac verejnej práci a sebavzdelaniu. 
Vtedy títo sovietski pracovníci, sekretári buniek, predsedovia 
rôznych verejných organizácií musia obuť hrubé topánky, aby 
ich naozaj nepreniklo to riedke, hnusné blato. 

Išiel som raz so sekretárom bunky po dedine Su-Psech. Blato 
bolo ohromné a dážď zavše padal. Prichádzali sme k jarku, 
ktorým sa valila široko mútna voda. Nad parkom stál starý biely 
pop, svoj široký habit podkasával ku kolenám a chcel prekročiť 
jarok. Keď sme sa stretli, upustil od svojho úmyslu, spustil habit 
dole, pozdravil, pokýval bielou hlavou s riedkou bradou a 
ponosoval sa sekretárovi bunky: 

— Však hej, súdruh-sekretár, v takejto neprajnej pohode 
ťažko nám osvetovým pracovníkom padne pracovať! — Zasmiali 
sme sa so súdruhom Baranovom srdečne. Hľa, i za sovietskej 
vlády ešte sa pop sám ráta medzi osvetových pracovníkov. 

Ešte dobre, že ľudia tej popskej osvety si už vôbec neprajú, 
lebo majú príležitosť poznať, čo je lepšie: soviety na zemi alebo 
sľubovaný raj na nebi. 

  



 

ŠIROKÝ VIETOR 

Snežný a ľadový chrbát Ťan-Šanu vypäl sa oblúkom k slnku. 
Za Ťan-Šanom, za blýskavými zrkadlami Kara-Kum. A dosiaľ sa 
vypráva o Džingischánovi. 

Rieka Ču valí sa širokou, horúcou stepou. Slnko spustilo na 
jej hladinu svoje britké lúče ako rebríky, po ktorých možno sliezt 
dolu a ochladiť sa. Rieka Ču, ťažká ani kobyla, ide pomaly, trsť jej 
šumí na cestu do Hladovej púšte, ktorá vypije všetku vodu rieky 
Ču. Smädná je Hladová púšť. 

Nad nedozernou stepou zlaté oko slnka. Zdá sa — piesok sa 
roztopí a sleje, vzduch varí sa klokotom. Do vzduchu svietia 
zázračné kvety slezu, sinavo biele ako zimný mesiac. 

Do vzduchu svietia biele zuby Kirgizov. 

Kirgiz sa často usmieva. Lebo v jeho stepi je slnko, tráva i 
vietor. Rozoženie sa vietor od Uralu k Mongolsku, povieš: — To 
všetko je kirgizská zem! Zanesie vietor Kirgiza od Mongolska k 
Uralu — Kirgiz sa vo svojej zemi vždy usmieva, lebo ona vonia 
tamariškou. Po širokej zemi valia sa široké vetry… 

* 

Táto ospalá dedina — Čela-Kazaki. 

Slnko ju vypálilo ako kosti tiav, padlých z karavány. 

Sosadly sa nízko k zemi hlinené domy, slepá ulica. Kirgiz si 
môže kúpiť mnoho žien a stavia okná do dvora. Na dvore stojí 
trstená jurta. Tam spí Kirgiz so ženami. Po dvore behajú psi so 
smädnými gambami. Topole stoja na stráži, ako turecké 
minarety. Po zemi sa valí ťažká vôňa dyní a arbuzov. Je ich plný 
voz, ktorého jedno koleso sa rozvalilo. 

Niet v lete roboty pre Kirgiza … 

Jurta Ašir-Beka ako bujný prs najmladšej jeho ženy. 

Ašir-Bek je bohatý a predsa nie je šťastlivý. 

Ľúto slnka, žiaľ stepi. 



 

Ašir-Bek má tri ženy a predsa musí zomrieť. 

Ech — veľký smútok kirgizskej zeme! Ideš od Ťan-Šanu k 
Uralu, vidíš: Sauran, Čiili, Džusaly, Čelkar, Emba, Ak-Bulak, v 
bielej púšti a voľnej stepi mohyly starých kirgizských kniežat. 
Zomierali na koni, zomierali v boji. Je to už dávno. A Ašir-Bek je 
smutný, že musí zomrieť na ošklivé vredy. Ošklivou metlou 
mrská Alah horúcu Karakirgíziu. Pred jurtou, v tieni turkmenský 
pestrý koberec a na ňom leží Ašir-Bek. Pred ním sedí starík, 
slnko mu zožralo tvár. Hrá k smrti jednotvárnu pieseň na 
takmak. Kostnaté prsty sa prehrabúvajú v dvoch strunách ako v 
beznádejnej láske. Na hlave sedí malachaj,2 s čela leje sa pot. 
Vyschnuté, staré nohy zakrývajú čimbary,3 vykvitnuvšie 
nádhernými bielymi kvetmi v červenom poli. 

Rozlieva sa smutná pieseň takmaku. 

Ešte smutnejšie vzdychá Ašir-Bek nad svojím hynúcim 
telom. Po dvore prešla najmladšia jeho žena. Dieťa v jej náruči 
ospalo díva sa šikmými očami na svet. Slabé nôžky nikdy sa 
neudržia na koni a veľká hlava by sa zvrátila do horúceho piesku. 

Ašir-Bek nikdy neľutoval tento svoj hriech. Ľúto stepi, žiaľ 
slnka a starých mohýl kniežat. 

Pes štekal vo vrátach a zlomil sa mu hlas. Styri kopytá bystro 
dlávily prach cesty. Do dvora vošiel mladý Kirgiz. Soskočil s koňa 
a priviazal ho k stĺpu. 

— Zdraví? — a prisadal na turkmenský koberec. 

Ašir-Bekovi rozmazal sa nútený úsmev po osmahlej tvári. 
Pozoroval protivnú zelenú muchu, ktorá mu útočila na riedku 
čiernu bradu. 

Ľúto, k smrti, ľúto všetkého. I tu — zdravý brat. 

— Nikto neprišiel pre mňa? — pýta sa mladý Kirgiz. 

                                                        
2 malachaj — vysoká čiapka s kožušinou. 
3 čimbary — nohavice z pestrej látky. 



 

— Bol. Tam v jurte je to, vezmi! — odpovedá Ašir-Bek. 

Adži-Bek ide do jurty. V jurte je príjemne, temno. Niet 
protivných zelených múch. Na koberci leží kus papieru. Prečíta a 
vrazí do širokých gatí. A keď vychádza z jurty, spočinie očami na 
východnej strane, kde v topoľoch spí slnko na zlatej veži 
pravoslávneho kostola. Tam je mesto. Život. Vrenie. 

— Pôjdeš? — pýta sa beznádejným hlasom Ašir-Bek. 

— Pôjdem! 

— Musíš? 

— Musím! 

Pohľad Ašir-Bekov sviezol sa na zem. Všetkého ľúto. A 
mucha, bziíí, bziíí — a od blízkeho nádraž:a reve lokomotíva. 
Niet už pravých Kirgizov a spokojnej, voľnej stepi. Čosi 
podrezalo krky. A tu, hľa, čerti! Do vzduchu ktosi vystreľuje. 

— Da — zdrav-stvu-jet So-juz So-ci-a-li-sti-čes-kich so-vet-
skich res-pu-blik! 

Urá! Urá — urá — urá! 

Mladí pionieri. Červené šatôčky na krku. Už i kirgizskí 
pangharti — aby ich všetci čerti pobrali. Klub, schôdze, slávnosti. 
Vymierajú praví Kirgizi. A bez nich nebude riadnej stepi… 

Struny takmaku hovoria k žiaľnemu srdcu … Adži-Bek 
odviazal od stĺpu koňa. — Idem! Ašir-Bek nedal odpoveď. V 
kalných očiach sa mu zablýskalo. 

Kôň rozvíril prach a niesol svojho jazdca k mestu, kde spalo 
unavené slnko na zlatých vežiach kostolov. — Tam bol život a 
vrenie. I odtiaľ sa rozdúval vietor do šíreho sveta. Žltá Azia 
dýchala na západ k napudrovanej Európe. Dýchala ostro a 
horúco. 

— Čerti. Všetci sa zblazneli. Soviety sa schádzajú. A tu — 
človek zomiera na mrzké vredy. Brat ide na schôdzu sovietu … 

Slnko prehodilo tieň na druhú stranu jurty. Staríkov 



 

malachaj a obrovská hlava Ašir-Bekovho dieťaťa sa hrozivo 
kývaly. 

Široké vetry dujú z Ázie k napudrovanej Európe… 

  



 

SYR-DARJA 

Myslel som si vždy ako chlapec: Chcel by som byť vojakom 
vo vojne alebo starovekým kupcom. Slová: kašmírska koza, 
damask, káva mokka, slonová kosť — boly v mojom vedomí úzko 
spojené s predstavami Sýrie, Arábie, pobrežia Slonoviny. Tieto 
predstavy ostatne boly čisto »svojské«; moje zemepisné znalosti, 
to bolo vlastne všetko to, čo sa mi páčilo z učebníc alebo 
prednášok učiteľa zemepisu. Bolo v tom kúzlo, tvoril som si vo 
svojich predstavách vlastný svet, plný krásy a romantiky. 

Do Arabského jazera vlievajú sa rieky Amu-Darja a Svr-
Darja, učil som sa zemepis podľa želania učiteľa. A to bolo všetko, 
čo stačilo. Ale keď som bol sám, myslieval som si: Škoda, že som 
chudobný. Nikdy ich neuvidím. Amu-Darja a Syr-Darja, to je ako 
zaklínanie veľkých mágov. Zvuk tých slov podobá sa tajomstvu 
večerov, keď vážne vystupuje muezim po nespočetných 
stupňoch minaretu, aby vykríkol svoju vďaku Alahovi. 

A opäť rad týchto muezimov a veľkých mágov, mešity a 
minarety v ázijskom večere — to boly moje predstavy, tak 
krásne, že (zdalo sa mi) žiadna skutočnosť nemôže nad nimi 
víťaziť. 

Amu-Darja, Syr-Darja, opalizujúce zaklínadlo chlapeckých 
snov… 

* 

V roku 1926 som tam prišiel. Stál som na brehu širokej, 
mútnej rieky, ktorá sa volá Syr-Darja. Niekoľko malých 
kirgizských kráv pomaly brodilo sa bahnom pobrežia. 

Syr-Darja valila sa ťažko, podobná človeku, ktorý trpí 
nevyliečiteľným záduchom. Jej voda bola hustá a žĺtá ako celá tá 
step, prechádzajúca v Hladovú púšť. 

Slnko složilo svoju horúcu hlavu do lilavých podušiek 
západu. Rozhorely sa večerným ohňom a jeho žiara padla na 
tichý priestor vody, na ktorom nebolo jedinej veselej vlnky. To 
všetko bolo ako vážna bohoslužba, a ja sám, hrúžiac sa do tejto 



 

zasmušilej hĺbky, pripadal som si ako vyznavač nejakého nového 
náboženstva, v ktorom sa modlia len rozšírené zrenice a cudnosť 
srdca. 

Večer šiel krajinou podobný mníške, na ktorej mramorovú 
tvár usadol tichý pocel luny. Nečujno, bez hluku, tak ako Syr-
Darja, ktorá udávala tón celému vidieku. 

Neďaleko niekoľko kirgizských kibitiek. Stály v stepi a z 
odkrytých ohníšť šiel dusivý dym. Valil sa ťažko pri zemi a mohol 
si zbadať vôňu pálenej baraniny. Chytal sa na sporú trávu, ktorú 
vybičovalo žeravé slnce, nezachytil sa, ako vzdušná bavlnka 
kaderil sa a kučeravel v smere vánku. 

Stará Kirgizka podívala sa na mňa nepriateľsky. Pozdravil 
som — a ona začala nadávať, rozhadzujúc rukami smerom k 
blízkej stanici. Nerozumel som jej slovám — pripadaly mi veľmi 
smiešne a zabávalo ma to. 

Pred kibitkou sedel chlapec — neurčitých rokov. Do 
otvorenej knižky chytal posledné záblesky zapadnutého slnka. 

Čítaš? — spýtal som sa rusky. 

Podíval sa na mňa tým ázijským pohľadom, širokým ako 
láska k piesočnej stepi, čiernym ako nedôvera k západu. Dal som 
mu kus čokolády, ktorú som našiel vo vačku. Obdaril som i starú. 
Brali ju so spýtavým pohľadom ľudí, ktorí neveria neznámym 
veciam. 

— Nečítam, — odvetil mi chlapec po dlhej chvíli, — učím sa. 

Jeho mať požiadala ma o tabak. Vzala jednoduché drievko, 
ležiace pri vchode do kibitky a smotok srsti. Začala zvláštnym, 
rýchlym spôsobom 'krútiť drievko v prstoch pravej ruky a ľavou 
hotovila silnú, hrubú niť. Zbadal som, že je to srsť tiav farby 
piesku. 

Nahýňal som sa k chlapcovi nízko nad knihu, lebo súmrak sa 
stával silnejším. 

— Ty chodíš do školy — začudoval som sa. Kde je vaša škola, 



 

povedz mi! 

Chlapec dlho rozmýšľal. Potom sa na mňa vážne podíval a 
vravel: 

— My — po kirgizsky. Náš jazyk. Kirgizi dnes tu — zajtra 
tam. Škola tiež. S nami. A ukazoval kirgizskú knihu. 

Potom sa obrátil k materi a čosi hovoril. Ona sa 
rozchechotala a vystreľovala z mohutnej hrude krátke slová. Ich 
chrapľavý zvuk pripomínal kašeľ človeka trpiaceho vleklou 
bronchitídou. 

Bolo už veľmi temno a musel som knihu priblížiť silne k 
očiam, aby som rozoznal obrázok. 

— Parný stroj! — začudoval som sa. 

A chlapec, rozjasnivší tvár, spravil obidvoma rukami známe 
pohyby, sprevádzajúc ich sykotom: 

— Šíššš, šíššš … 

Jeho zuby sa veselo rozosmialy. Vskočil na ťavu, ktorá ležala 
za kibitkou a potľapkávajúc ju po chlpatých hrboch, volal: 

— Šíššš, šíššš! Kirgizský parný stroj. Ďaleko! 

A rukami rozhadzoval kdesi na severozápad k orenburským 
pastvinám. 

Na východe pomaly vystrčil zvedavú tvar veľký oranžový 
mesiac, aby celú noc hľadal stratený deň. Jeho zdĺhavá cesta 
zanechávala v zrkadle Syr-Darje zlatý pás. 

Z tichej noci ešte nečujnejšie vynoril sa vysoký, dlhý tieň. 
Iskierky zapraskaly a plameň ožiaril ťavu s krkom natiahnutým 
vpred, ukazujúcu bolestne rozškľabený pysk so silnými žltými 
zubmi. 

Kirgizka priniesla krčah vody a koberec. Jej muž usadol na 
koberec. Omýval ruky, tvár a nohy. Potom skrížiac ruky na 
prsiach a hlavou bijúc do piesku stepi, dlho sa modlil. 

Jedli sme lopšu s baranom. 



 

— Nám, — hovorí Kirgiz skomolenou ruštinou, — dobre. 
Žena doma. Chlapi v stepi. A deti — škola. To prv nebývalo. 
Čudné veci. Mašiny. Mašiny robia — človek sa díva. Nie — to nie 
pre Kirgiza. My — ťava a kôň. Kirgizská step. A nieto krajšej. 

Syr-Darja sa valila ako noc a ako čas. Čas ťažký, ktorý 
každým dňom rodí, aby pochovával. 

Naháňa sa Kirgiz po stepi za suchým, žltým vetrom a modlí 
sa. 

Pradie jeho žena v rukách a na drievko natáča motúz. 

Ale syn číta o parnej mašine a Stephensonovi… 

Syr-Darja i čas — valia sa. A čas ťažký, pochováva, aby mohla 
rodiť. 

Preto ju delíme na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. 

  



 

PLUH 

Rach — tach — tach! Rach — tach — tach! Tach! Pušky 
zlobne brechaly ako zlí psi na reťazi. 

To bolo za Kzyl-Ordou … 

Krasnoarmejci mali dnes významný deň. Šlo tu 

o česť. Ich červené líca horely na žeravom slnci a 
naružovelý prach kirgizských stepí sadal im v oči. Deň pálil ako 
zbesilý. 

— Do čerta, teraz som to istotne stratil. Vintovka sa mi pohla. 
Prekliata. 

Krasnoarmejec Sidorov ležal v piesku a zrakom prepichoval 
ružovozlatú diaľku. Na pravo — stará mohyla akéhosi 
kirgizského kniežaťa, zo svetlej hliny, vypálená slnkom. Nad ňou 
tri vetrom porvané topole s úbohými korunami. Step suchá a 
pustá. 

— Ja sotva dosiahnem polovicu bodov. Zle som sa vyspal… 

A Zamaškin sa usmial, máchnuc pred sebou rukou do 
hustého prachu. 

— Zajtra uvidíme. Zajtra sa dozvieme výsledky streľby. 

Vojaci boli čulí a hybkí, usmievali sa chlapeckými očami a 
veselo sa vyvaľovali na horúcom piesku. Ďaleko, ďaleko na 
juhovýchode vytŕčaly svoje hlavy belasé pohoria, výbežky 
pohádkového Ťan-Šanu. 

— Súdruh rotný, ako myslíte — ide sláva dole vodou? — 
smiali sa krasnoarmejci. A veliteľ šibol ramenami veselo a 
bystro: 

— Kto to vie! Ak budete zle strieľať — na moju česť, že 
nebudete večerať! To vám spravím… a huncútsky sa usmieval. 

Slnko sa zvrátilo naznak ako vojak strelený zpredu. Po 
širokej stepi naružovelým závojom  

snášaly sa k zemi záplavy prachu. Z diaľky bolestná '.vkríkol 



 

rušeň s nákladom gobijského saxaulu Od Saxaulskej, Čuli, Solo-
Ťjube — k orenburgským travinám. 

A po zaprášenej ceste pochodovali krasnoarmejci. Dnešným 
dňom končily sa strelecké závody pluku. 

Dajoš Varšavu. Daj Berlín! 

My vrezali sa v Krym! 

Pochod Budenného rozbíjal vzduch i oblohu s krvavou ranou 
na západe. 

* 

V zástupe bol šum a živo. Celý pluk má schôdzu. Skončila sa 
reč politického vodcu pluku o medzinárodnej situácii. 
Krasnoarmejci v krúžkoch debatujú, zaujatí všetkým, čo musí 
znať a zná každý z nich. Sebavedomie tohto kolektíva rastie a 
úsudky, vyslovovaná s vážnosťou, rozpitvávajú okamih ako 
svedomitý lekár. 

Na tribúnu vystupuje rotný veliteľ, aby referoval o výsledku 
streleckých závodov. 

— Komisia, prezerajúc počet bodov, dosiahnutých 
jednotlivými súdruhmi, uznala najlepším strelcom pluku 
súdruha Sidorova. 

— Hurá! Nech žije súdruh Sidorov! — vykríkli 
krasnoarmejci. 

— Cenu, súdruhovia, — kričí predseda shromaždenia a 
zvoní na zvonček, plénum pluku nech rozhodne o cene pre 
Sidorova! 

Jeden z krasnoarmejcov hlási sa o slovo. 

— Sudruhovia! Udeľujú sa rôzne ceny. Vyznamenania, 
diplomy a podobné ceny. Podľa mňa sa to nehodí am na čerta. 
Treba udeliť takú cenu, ktorá ma skutočne cenu. Navrhujem, aby 
nám súdruh 

Sidorov odvetil na nasledujúce otázky. A obrátil sa pekne do 



 

shromaždenia: 

— Súdruh Sidorov, povedzte nám, čím sa zamestnávate 
doma? 

Sidorov stojí, vysoký, široký, s plavým vlasom a nebeským 
zrakom: 

— Som roľníkom. 

— Akej vrstvy? 

— Maloroľník. — Odkiaľ? — Dedina Čela-Kazaki, pišpekský 
rajón i okruh, Karakirgizská oblasť. 

— Aký typ poľnohospodárskej výroby? — Najviac chlieb a 
kukurica. Tekvica, arbuz, dyne v menšej miere. — Máte 
dostatočné množstvo inventára — teda, náradia? 

— Nie. Mám väčšinou staré a drevené náradie. Viete, že u nás 
je to dosiaľ veľmi drahé… A díva sa tými modrými očami ako 
dieťa. 

— Súdruhovia! — a teraz sa rečník obracia k celému 
shromaždeniu, ja navrhujem, aby bol súdruh Sidorov odmenený 
pluhom, železným, dvojradličným pluhom. On ho potrebuje. 

— A aby tento pluh bol dopravený až na miesto — k jeho 
žene, doplňuje ktosi prvý návrh. 

* 

Čela-Kazaki — to je takáto dedina. Žijú tam Kirgizi a 
niekoľko Rusov. Žije tam žena Sidorova. 

Ráno je tieň na západnej strane chalupy. Ležia tam Kirgizi na 
pestrých kobaroch a handrách. Odpoludnia ich nájdete na 
severovýchodnej strane chalupy. Ležia a pozerajú do belasej 
oblohy. Bijú plačúce deti a hladných psov. A protivne a večne do 
seba pchajú šťavnaté dyne a krvavé arbuzy. Lenivý národ sú títo 
Kirgizi. 

V ten deň, keď priviezla Marfa Semenovna dvojradličný  



 

 železný pluh, poschádzali sa všetci Kirgizi na jej dvore. Ich 
údené, čierne tvare blyšťaly sa na slnku ani slanina. Niektorí 
chlapi dokonca ani nesliezli s koňa a motali sa medzi zástupom 
detí a žien, ktoré vyciveným zrakom uľpievaly na prekrásnom 
pluhu. 

Psi bez záujmu ležali v chládku ani zdochnutí, v ohrade ryla 
sa v zemi veľká sviňa so svojou rodinou. Sliepky otváraly zobáky 
a dívaly sa pritom tupo k oblohe. Ten žiar bol snáď ešte viac ako 
trest za hriechy tejto dediny. 

— A kto ti to poslal, Marfa Semenovna? — vykrikoval po 
kirgizský mladý muž so sedla. — Veliteľstvo pluku — tam, kde 
Paladij Safronovič slúži. Môj mužíček. Strieľať vie dobre — z 
vintovky. 

Krútia Kirgizi hlavami, krútia. A baby bojazlivo obchádzajú a 
dotýkajú sa blýskavých častí pluhu. Vykrikujú slová údivu a 
mohutné ňadrá vyliezajú im zo špinavých košelí. 

Deti so strapatými čiernymi hlavami vyvaľujú sa v jemnom 
prachu a kuracom truse. — A platiť, — huhne chlap s 
prepadnutým nosom, — platiť si nemusela nič? 

Marfa Semenovna, hrdá na svojho muža, odpovedá: 

— Nie! 

Krútia Kirgizi hlavami. Prv — kozáci nahajkou bili. Teraz 
pluhy dávajú. Také pluhy, akých v celom Kirgizstane málo … 

Vchádza Marfa Semenovna do izby, pred najmladším bratom 
svojho muža list rozloží: 

— Andrjuša, čítaj! Písmo, zdá sa, od Paladija Safronoviča 
prišlo. 

Číta Andrjuša pomaly, ťažko slová prevracia, stará mať pod 
ikonou v kúte ramená veľkým krížom spína. — A tak si myslím, 
píše Paladij Safronovič, dobrých pluhov ruskej zemi treba. 
Boľševici to dobre vedia. Boľševici sú najlepší ľudia. Všetko 
dokážu. Povieš im — more treba preliať a Ťan-Šan prekopať: 



 

more prelejú a Ťan-Šan prekopú. 

Hrdá je Marfa Semenovna. A stará mať rysuje nečujné kríže 
… 

  



 

OBYVATELIA RAJA 

Treba vždy myslieť na to, čo bude potom … ako sa hovorí — 
.po smrti. Celý národ prepadol hriechu. Boha neznajú. Rajskej 
blaženosti sa im odnechcelo. Na všetko napľuvali — eh 
napľuvali… 

Vagón sa rovnomerne kolembá v zákrutoch Hladovej púšte. 
Tie pokrivené koľajnice doista vyzerajú s vtáčej perspektívy ako 
čiara po chrbte vretenice. A starý pop so špinavomastným 
vlasom díva sa do žltého piesku púšte očami, aké mávajú 
smädom zomierajúci. 

Semirečskí sedliaci, putujúci kdesi k Orenburgu, kývajú 
vážne obrovskými hlavami. 

— K bohu sme sa modlili, chleba nebolo. A teraz — modliť 
sa človek zabúda. Chleba je dosť. I zarúbať sa človeku možno. — 
Človek nikdy nepozná cesty božie, hovorí pop. Modlili ste sa i 
popa ste si vážili, chleba nebolo. Teraz ste boha zavrhli a stodoly 
plné. Boh vás svojou nekonečnou dobrotou chce priviesť na 
cestu k raju. Požehnáva. 

Pop žmurká bezmocne očami. Sedliaci sa poškrabujú za 
ušami a posunujú obrovské baranice po strapatých hlavách. Na 
tvári sa im blyští prudké októbrové slnce. Stredná Ázia, strašne 
ospanlivá, vyvaľuje sa ani pradúca mačka na výslní. Na 
urputných čelách, v ich hlboko rozoraných lícach stvrdla 
samospasiteľná viera v seba. 

— Dobre hovoríš, starý. Požehnáva. Teraz, keď uz máme 
zeme na každú dušu dosť, urodí sa. Ne- zaochneme. Urodí sa i 
bez božieho požehnania. On nám zem nerozdelil. Pánom sme ju 
vzali. Sami rozdelili… 

Územčistý sedliak odsekáva slová britkým hlasom. Ostatní 
mlčky počúvajú a dívajú sa na popa cez prežité roky bývalého 
ťažkého života. Sú to okuliare veľkej ostrosti a presnosti. 

— Prečo fňukáš, baťuško? Keby boli cára tak — neodondeli, 
vieš, to by si sa prežral. Cesty božie — tie my nevidíme. 



 

Nenariekaj. Snáď ťa boh tak skúša. Tvoju vieru. .. skrz brucho. 
Iste ta potrebuje v raji.. . 

Pop vidí — skazil sa svet. A sedliaci vždy ešte sa dívajú do 
nekonečného priestoru žltého piesku tvrdými očami, ktoré 
akoby hovorily: škoda púšte — tu s pluhom nič nespravíš; bez 
vody… 

— Tak. Nemožno s vami už hovoriť. Slovom božím ste 
pohrdli. — Tu pozrite: kus chleba stal sa bohom a raj zamenili 
ste za pšenicu. A pop ukazuje na jedného mladého červenolíceho 
mužíka, ktorý si ústa napchal bielym chlebom. 

— Chceš? — vydralo sa z úst chlebom naplnených. Sedliaci 
sa rozrehtali, ako keď bije na zahrdzavené vedro. Pop doložil: 

— Raj … nie je pre takých. A ponoril sa úplne do zlatého 
piesku postrašenými očami. Jeho zašlá, úbohá postava bola ako 
strašidlo neželaných rokov. Sedliaci ostali sedliakmi, voňali 
chlebom a slnkom. Boli ako živná zem, v ktorej všetko rastie, a 
preto s útrpnosťou dívali sa na kýpte saxaulového dreva, ktoré z 
piesku trčaly ako protézy vojnových invalidov. 

— Hovorí baťuška, nedostaneme sa do raja — a ja som v raji 
žil. Za nič to nestálo. 

Mladý, osmahlý poslucháč Rabfaku usmieva sa detsky, keď 
to hovorí. Proti nemu dýcha napudrovaná tvár nežnej blondínky. 
Podvihla dlhé mihalnice 

očí, za ktorými ony snily svoj belasý sen. Sedliakom naježilo 
sa obrvie. 

— Prešly sme nekonečné bucharské piesky … bolo to vo 
svetovej vojne. Mal som dvadsať rokov a videl som Perziu. Potom 
sme došli medzi Eufrat a Tigris. Do Mezopotámie. Hovorí sa, tam 
bol raj. Zatrpkli sme od toho raja. Bolo to skôr peklo. 
Pozdochýňalo nás viac ako koní. Turci sú svine. Rezali hlavy od 
krku tak ako vŕbový prút. Šaleli sme z tropickej malárie a 
smädom. Mestá biele, zdalo sa — vystavané z kriedy. Záhrady na 
strechách. A na každom kroku nebezpečenstvo. Vidím dosiaľ 



 

odrezané prsníky Peržaniek. A komárov do čerta — to predsa do 
raja nijako nepatrí… 

Mladý sa usmieva a sedliaci sa opäť rehotajú smiechom 
bezbožne. 

— Pozri sa — raj. Čo nám baťuškovia sľubovali! Ich ste tam 
nevideli, ako baťuškov, popov v tom raji? — pýta sa jeden. 

— Našich ruských nie. Oni dobre vedeli, kde majú svoj raj. 
Boli tam druhí, viete, mohamedánski. Ti tam mali svoj raj. No do 
ktorého raja posielali po smrti svojich veriacich, úbožiakov, to 
vám už nepoviem. Iste im sľubovali lepší než ten, v akom žili … 

Jeden zo sedliakov podišiel k popovi, ktorý driemal. Zlapil ho 
za rameno a zatriasol: 

— Hej, čuješ, je tu človek, ktorý sa vrátil z raja. Na čerta nám 
vraj taký raj, hovorí. A- hovorí, i tam ešte zdochýňali. Prečo 
klameš ľudí? 

Pop s ťažkou, námahou uprel oči na hranatého chlapa. Čerti, 
všetci sú už dnes proti nám, myslí si. 

— Boh prisľúbil raj len dobrým ľuďom… hovorí ako zo sna. 
— A on bol dobrý, dvadsať rokov mal, k bohu sa modlil a do 
kostola chodil, a hovorí, z raja udrel … 

Sedliak sa škriabe za uchom. A čuješ, ešte taký raj: malária, 
granáty, komárov, hovorí, do čerta… hm — a ženských, rozumieš, 
ňadrá tak: fik — fik! a tu ti máš raj … 

Pop očervenel rozčúlením a hlas sa mu lámal: — Boh sľúbil 
dobrým ľuďom raj po smrti. 

Zasmialo sa celé sedliacke Semirečie. A jeden z nich opäť: — 
»A vidíš, lišiaka. Sám si brucho vypásol — a ty hladuj a buď 
dobrý. Len dobrý príde do raja. Baťuško, zmenily sa čertovské 
časy. A to ak ty nechceš robiť, ruky, ako sa hovorí, pomazať, 
hybaj do raja. My ti ho necháme celý, ani len nos tam nestrčíme. 
Sami, vidíš, raj si tu vystavíme. Pozri sa, moje ruky. Rozorieme 
celé Rusko. Chleba bude dosť.« Sotrel s čela pot. Ďaleko bola ešte 



 

stanica Solo-Ťjube. Hlad začal v žalúdku hrýzť ako potkan: 

— Vaňka, daj kus raja — eh, čerte, zasmial sa na celú hubu 
hranatý sedliak, celého si ma zmiatol. 

— Vaňka, daj chlieb! 

Sedliaci stratili boha a ošubraný, špinavý pop stúlil sa do 
kútika ako pes, ktorý stratil svojho živiteľa. Hladová púšť voňala 
slnkom a tamariškou. Ďaleko ešte bola Európa … 

»To je môj mandát« — odpovedá na moju otázku a podáva 
mi červenú knižku. Otvoril som, čítam: to je mandát člena 
mestského sovietu robotníckych, roľníckych, krasnoarmejských 
a kozáckych deputátov v meste Georgjevsku, neďaleko 
Vladikaukazu. A tam, kde je miesto pre podpis majiteľa mandátu, 
stály tri pokrivené krížiky… 

Bolo už dávno po polnoci. Vagón spal. Vyšiel som do 
predsiene a otvoril okno. Zastavili sme sa na neveľkej zastávke 
Riazane. Do okna sa mi díval konárik jablone. A hľa — to už nie 
je Moskva s bojazlivým jarom. Tu z púčkov vytŕčaly svoj nosík 
mladistvé lístky. Mal som radosť z tých vyzvedačov. A ešte z 
niečoho, lenže to som si nechal na druhý deň. Bolo toho toľko, čo 
mi omámilo hlavu: nebola to len jar riazanských polí, z ktorých 
na mňa volal »posledný básnik ruskej dediny« Sergej Jesenin. 
Bola to i tá červená knižka, mandát kozáckeho deputáta sovietu 
Anisje Fjodorovny Vasilenkovej… 

Zobudil som sa skoro ráno. Blížili sme sa ku Kozlovu. Zem 
čierna ani uhoľ. Anisja Fjodorovna díva sa z okna, vymytá, 
učesaná. 

»Odkiaľ idete?« pýtam sa jej. A ona, usmievajúc sa, hovorí 
tou mäkkou smiešaninou ukrajinčiny s ruštinou, akou sa na 
cestách snažia hovoriť kubánske kozáčky: »Odišla som z domu 
už vlani v jeseni. Syna mám v Leningrade, vo fabrike robí. A 
druhý je v Moskve. Išla som sa na nich pozrieť.« 

»A váš muž — čo vám hovoril, nie je mu smutno? Veď to je 
doba, od jesene do mája. A roboty čo mal!« 



 

»Na budúci rok pošlem jeho a sama budem doma. Nech si 
pozrie svet. Ako ľudia žijú.« 

Začudoval som sa. Ale ona pokračuje: »Veď viete — u nás na 
Kubáni zem rodí. Všetkého tam je dostatok len rozumu sa ľuďom 
nedostáva. Vidíte — ja sem negramotná. Po revolúcii nás starých 
začali v škole učiť. Chodila som do školy, ale darmo: ruka je ťažká 
a do hlavy nič nelezie. Mnohí sa vyučili, starí chlapi, staré roby. A 
mne akosi … nejde.« 

»Čo robievate tak doma — v slobodný čas?« 

Odkryla dva rady silných bielych zubov: »U mňa niet 
slobodného času. To do mestského sovietu na porady, to do 
dedinských sovietov referovať, pracovať medzi ženami. Okrem 
toho som u nás v dedine zorganizovala detské jasle. Posháňala 
som ženy dokopy, zažiadaly sme si, aby nám pridelili desať 
desatín zeme. Nechceli nám chlapi prideliť — hundrali veľmi. Ale 
sme to vyhraly. Viete: ženské: Nám teraz idú na ruku. Mnohí 
chlapi hnijú, najmä v kozáckych staniciach. Zasialy sme zem, 
sobraly úrodu. Všetko samy. Potom ešte vyprosily pôžičku. 
Vyvlastnily sme dom jedného kulaka, mal dva. Nuž — a teraz 
zariadenie do jaslí, jednu súdružku, ktorú sme najprv poslaly do 
mesta na kurzy — a ide to. Spokojne si ide naša žena do roboty. 
Vie — dieťa má v jasliach najlepšiu opateru. A zdarma.« 

Prešli sme Kozlov, kde jar bola už na víťaznom postupe. 
Kroviská kvitly na medziach a lúky boly naliate zelenou šťavou. 
Čím viacej na juh, tým dravší bol ten skvelý útok vesny s vlajúcim 
chocholom zelenej nádeje. 

»A čo chlapi?« pýtam sa, »nepáči sa im, že ste im zobraly vy 
ženy vodcovskú úlohu vo verejnom živote?« 

»Naši chlapi sú hlúpi. Nemôžu zabudnúť to, čo sa 
hovorievalo do revolúcie: Sliepka nie je vták a žena 

nie je človek. Kozácki chlapi sú leniví. Chceli by, aby sme sa 
o nič nestaraly okrem gazdovania. Ale teraz už im spadol 
hrebienok. Viete — rovnoprávnosť.« 



 

Okolo Voroneže už kvitly ovocné sady. Aká krása, ako to 
všetko ide dopredu — ako vlak. 

»Čo ste robili v Leningrade a v Moskve?« 

»U synov som bývala. Chodila som po fabrikách, na schôdze 
závodných výborov, na partijné schôdze do klubov. S mojím 
mandátom všade ma pustili. Robotníci sa ma veľmi pýtali na to, 
ako žijeme na dedine, ako pracujeme vo verejnom živote. Dosial 
som neverila, že robotníci sa naozaj o nás dedinčanov tak 
zaujímajú a starajú. Spomenula som si na kulakov — ako zadržali 
v tomto roku chlieb. Niekde sa na krátky čas ukázal nedostatok, 
veď viete. Až prídem domov, poviem im, poviem, o všetkom — a 
kde dávajú zrno …« 

»Iľjiča ste boli navštíviť?« 

»Bola. Tak mi prišlo ľúto. Ľúto Lenina — ale potom, keď som 
si pomyslela, koľko je borcov na jeho mieste: partia, komsomol a 
ešte pionieri, okťabriata, dokonca i v tých našich jasliach rastie 
nové pokolenie, ktoré bude dobré a silné a odvážne … A ešte mi 
prišlo ľúto, že som negramotná, že nemôžem čítať jeho knihy …« 

»Anisja Fjodorovna,« hovorím jej, »vy máte Lenina v srdci. 
Potrebujeme veľa takých žien. Ale ony rastú, z mladých 
dorastajú a budú. To je ako tá jar od Moskvy na Kaukaz. I ona tak 
sa derie dopredu — ako vlak, ako vaša slávna revolúcia. Nemáte 
čo banovať!« 

Počúvala, oči široké, — ako nedozerné donské stepi… 

  



 

REVOLÚCIA NA DEDINE 

Je taká dedina veľká v sapožskom obvode — volá sa 
Napoľnoje. A v roku 1917, ako už všade, zostaly v dedine len roby 
a starci. A ešte bohatí sedliaci »pomeščikovia«. 

Vojna sa niesla po stepiach Rusi, na fronte víťazily: hlad a vši. 
Nechcelo sa mužíkom vojny, tajomné reči medzi nimi sa 
hovorily, o slobode čosi, o tom, že sa pôjde domov. Cárski oficieri 
šaleli i dusili sa žrádlom, vínom a vodkou, besnota tých, ktorí 
cítia blízky koniec, plazia sa okolo veliteľských stanov. 

A raz to predsa prišlo. 

Kerenský. 

Niet báťušku — cára. 

Zem i sloboda! Zem … i sloboda … 

Niesla sa horúčka po šírej Rusi. Ustúpila frontová čiara. Tá 
vôňa marcovej zeme, to volanie slobody bolo príliš silné, než aby 
netiahlo všivavé i hladné domy. 

Ide, nie, nejde — letí Kerenský na front. 

— Bratia! Zem bude vaša! Sloboda bude vaša. Len treba 
držať front. Treba viest vojnu až do víťazného konca! Až do 
konca! Zostali ešte niektorí vojaci na fronte. Bili sa. Za zem i 
slobodu. 

* 

Je taká dedina v sapožskom obvode — volá sa Napoľnoje. 

Dedina veľká. V nej pomeščik Ivan Ivanovič Podšivalin. 
Najbohatší. 

Boly časy dobré kedysi. Celá dedina robila na Ivana 
Ivanoviča. Zem obrábali ľudia, úrodu tiež sviezli do dvora. 
Niekedy sa Ivan Ivanovič dokonca na nich usmieval. Tak dobrí 
boli ludia. Také časy boly. Veru. 

Ruchlo to raz v Peterburgu. Cára naraz nebolo. Zavlnil sa 



 

národ. Reči šly také: teraz vraj všetko je naše. I sloboda. Dediny 
vstaly, reči šly, ľudia ňuchali čosi neznáme. Jar. 

Sobrali sa ľudia v Napoľnom. Ženičky a babky, niekoľko 
baraníc. Prišli náčelníci z obvodu. Zahájili tábor, ľudia otvorili oči 
i uši, bolo im tak akosi dobre na duši. 

— Zem dostanete, volali obvodoví úradníci, bude sa deliť 
zem. Len treba dočkať, až sa všetko pripraví. Nemožno naraz. 
Niekto vezme všetko, druhým sa nedostane. A vojnu — hlavne 
vojnu skončiť. 

Usmieval sa Ivan Ivanovič, usmieval sa pop. 

— Tak, tak, — myslia si, — dočkať treba. A to oni by brali 
sami… 

Jeden starík v zástupe: — Celkom dobre tak. Deliť. Po 
dušiach. Koľko duší, toľko zeme. A babám netreba. Len na 
mužské duše dať. Ja mám … päť synov… 

I Ivan Ivanovič prosí si slovo. — Holúbkovia milí, veď 
povedzte. Ja som bol vždy s vami. Vždy som vám len dobré… — 
Počúvajte, kresťani a pravoslávni, volá pop — počúvajte pravdu! 
— Vidíte … pokračuje pomeščik… i baťuška súhlasí. Ja — aby ste 
vedeli, aby ste na mňa v dobrom spomínali, ja vám dám všetku 
zem. Dám, holúbkovia, a platiť budete za ňu málo… Málučko. A 
pre seba, pre svoju rodinu 30 desatín zadržím… To druhé… 
všetko vaše… 

— Výborne! Bravo! Kričia a tľapkajú do dlani ženy i mužíci. 
— Výborne! 

* 

Nadine pomník cára Alexandra II. Veľmi ho ctili 
napoľničania. Lebo cár Alexander II. — chcel dať roľníkom zem 
a slobodu. Kto za to môže, že sa to nepodarilo? Kto za to môže, že 
ho odstránili? Chcel… 

Hrnú sa ľudia z kostola k pomníku. Na stupňoch stojí 
študent, rozhadzuje rukami, kričí: Občania! 



 

A pri pomníku zástavka s nápisom: 

ZEM I SLOBODA! 

»Dlho sa nám po chrbtoch vozili, dlho sme trpeli. A kto 
všetko bol tomu na príčine? Cári, kniežatá, pomeščikovia. No my 
s nimi skončíme, so všetkými. 

V ruke — čerti vedia odkiaľ — vzal sa mu povrázok. Máchal 
s ním: — so všetkými, tak, hľa, ako už s cármi sme skončili. 

Povrázok zaviazal sa na krku Alexandra II., a študent 
zaťahuje obidva konce, pevne, tuho: Tak — skončili. 

— Bohorodička svätá — škrtí! — zabreskla akási bábuška 
zlámaným hlasom. 

— Zaškrtí, potvora — a zástup sa pohol. Dole s ním, s 
banditom! 

Zbili študenta ako sa patrí. Škoda, že je študentom. Nevie, že 
Alexander II. chcel dať zem i slobodu. 

Potom vyzdvihli zástavu. »Zem i sloboda,« heslo, ktoré 
priniesol na tábor zbitý študent, zavlnilo sa nad hlavami. A tiahli 
všetci veľkým sprievodom do susednej dediny. Niektorí vzali 
dokonca i vozy. 

Lebo v susednej dedine už bili pomeščikov. A pšenice im vraj 
dobre sypaly, pomeščikom. 

* 

Ešte raz ruchlo to v Peterburgu, ruchlo v Moskve. 

Čudné reči šly po ruskej zemi, veľká povodeň zalievala 
široké stepi. Vojaci prišli z frontu domov, diví a hladní, o Leninovi 
hovorili. A ľudia počúvali, Lenin — Lenin, nikdy o ňom nepočuli, 
kto on. 

Žalostný chodil pop, žalostný i Ivan Ivanovič. Koniec, zdalo 
sa im. 

— Klamali vás, hovorí raz na schôdzi báťuška pop, klamal 



 

vás Kerenský. Sľuboval zem i slobodu, a keď Ivan Ivanovič chcel 
vám zem podeliť, nedovolili mu. Teraz sa hláste, komu koľko, 
dostanete zem na výkup. Lacno vám ju dá Ivan Ivanovič… To bolo 
v prvých dňoch Októbrovej revolúcie, nikto tomu nerozumel. V 
hlavách sa čosi rodilo, ešte sa nenarodilo. 

— Ja, holúbkovia moji, teraz už sa nebojím Kerenského. Zem 
vám dám, a od srdca rád. Odkúpte si ju odo mňa, koľko sa vám 
páči. Len 30 desatín pre seba chcem. S domom. Zahučal národ — 
nepáčilo sa mu to. Akáže sloboda: »odkúpte!« 

— Výborne! Bravo, Ivan Ivanovič, volali zas niektorí. 
Neverili, že revolúcia, to je — zem bez výkupu. Zem je — ber zem. 
Neverili. Bola tam vojačka taká, Pelageja, ženská ani meč. 

— Občania! — volá, občania! Ivan Ivanovič, my sme jemu 
toľké roky slúžili, toľké roky sme sa naň dreli — a on, Ivan 
Ivanovič, vraj nám zem dá. Občania, my si ju sami vezmeme. My 
sme svoje chrbty na jeho zemi ohli — a ešte za ňu platiť budeme? 
Občania —?! 

— Bravo, Pelageja! — tľapkajú a revú baby. 

— Nerevte, baby, mrmle starček, zem pride len chlapom. Ja 
dostanem na šesť duší — na seba a päť synov. 

Smejú sa baby. A Ivan Ivanovič hovorí: — Ale Pelageja, čo ja 
som komu zlé robil? Ja vám za prácu — plácu. A pre teba, 
Pelageja, málo dobrého som zrobil? Ty si slamy nemala — ja som 
ti dal. 

— Hovorím ti po rusky, Ivan Ivanovič, — kričí mu Pelageja 
priamo do tvári, — po rusky, rozumieš: zem je naša. I ja si kus 
vezmem. A až budeš potrebovať slamy, príď. I slamy ti dám. 

Blyštia sa líca, červené mrazom a smiechom. Tľapkajú do 
dlaní ľudia, vzduch sa otriasa. Krásne hovorila Pelageja… Na 
stupne lezie starček, čo má päť synov: — A akože, deti milé, deliť 
zem budeme… kuc — kuc — kuc … 

— A mňa, holúbkovia rodní, celkom bez zeme necháte? — 
volá Ivan Ivanovič? 



 

— Dole s ním! Kričia baby i chlapi… Revolúcia! 

  



 

KKOV4 

Veľmi neľudsky rozhnevala sa súdružka Agafja Safronovna 
na predsedu KKOV-u Polykarpiča. — Sedí Polykarpič — hovorí 
ona po dedine ľuďom — sedí a pije. Opilý, ako medveď tancuje. 
A papierik, lístoček k lekárovi nenapíše. No — veď dočkaj, 
ukážem ti na oblohe hviezdy! — Ty… ty sukin syn! A ešte 
predsedom je, potvora! 

— Hej! — súdružka Safronovna, krk sa ti naduje, kričí od 
svojej vyhne kováč Polykarpič, ošklivá budeš! Takým ľuďom, ako 
si ty, veľa rečí škodí. Choď domov, choď, hovorí Polykarpič, lebo 
ťa zaženiem kladivom! 

Rozpráva Safronovna na jednom konci dediny babám: — 
Treba ho zahnať k čertu, hovorí, k čertu zahnať treba. Môj chlap 
doma chorý leží, hlavička úbohá v ohni, kopejočky v chalupe 
nenájdeš a on, diabol prekliaty, lístoček k lekárovi nenapíše. 

Rozpráva Polykarpič svojim kamarátom vo vyhni: 

— Dielo s babami — ťažké dielo. Rozum ako kurča. Príde si 
práve pre lístoček, keď je človek v najlepšom. No — súdruhovia, 
pohárik kruhom! My si svoje vybavíme. 

Vyšla z domu Polykarpičova žena. Na dvore hladné sliepky i 
kurčatá sbehly sa kol nej. Za sukňu drží sa plačúce decko. A pes 
seká do vzduchu chvostom. 

— Darmo, moji milí, hovorí Mária Ivanovna, darmo 
kotkodákate a brešete. A ty, synček môj, nevrešti. Planého 
hospodára máme. Chleba niet, zrna niet. Večne pije, potvora 
nenaslopaná! A to vykríkla tak, aby to očuli vo vyhni. 

— Nebreš, manželka moja drahá, nebreš, hovorí Polykarpič 
a oči divo vyvracia, lebo — hubu nevymytú nabijem! 

Dva razy ešte prišla Safronovna k Polykarpičovi v ten deň. 
Raz ju Polykarpič vyhnal, druhý raz už spal. Strašne pritom 
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chrochtal. Prešlo niekoľko dní. 

— Súdruh Dmitrij Vasilievič, poriadky treba robiť, hovorí 
Safronovna sekretárovi komunistickej bunky; v KKOV-e 
predseda sviňa. 

— Ako ja znám, súdružka Safronovna, v KKOV-e predsedá 
Matvej Polykarpič. 

Safronovna utiera nos chrbtom ruky a pritom sa uškiera: — 
Matvej Polykarpič! A čo je on inšieho? Sviňa! Lístočka k lekárovi 
nevydá, kopejky v dome niet. A ja — ja som ženská sovietska, so 
mnou nech si nehrá! 

— Dobre, Safronovna, zvolíme komisiu. Nech komisia zájde 
k Polykarpičovi, prezrie celé hospodárstvo a činnosť KKOV-u. A 
potom na najbližšom zasadaní bunky podá Polykarpič zprávu. O 
všetkom. My známe o vás, Safronovna, všetko. Vy ste ženská 
sovietska. Pôjdete tiež s komisiou — na Polykarpiča. 

A Dmitrij Vasilievič sa usmieva. Zná on Safronovnu. Ženská 
ani meč. Zná Polykarpiča. Najmizernejší predseda zo všetkých 
predsedov KKOV-u. Treba ho vyhodiť. 

A obujte sa dobre, Safronovna, na tú komisiu — dodáva ešte. 
V nedeľu nato má Polykarpič horúci den. 

— Pre lístoček na bezplatné liečenie ľudia chodia — 
nevydáš. Príde k tebe sedliak chudobný a: Polykarpič, KKOV-ský 
pluh požičaj, orať treba … nevydáš. A keď už je zem zoraná, siať 
treba a zrna niet. Idú ludia k Polykarpičovi: zrna KKOV-ského 
požičaj, do knihy osem pudov zapíš — a Polykarpič zrna nedá, do 
knihy nezapíše. Daj sem knihy, účty — a Safronovna celá horí. 

— Nerozčuľuj sa, hovorí Polykarpič, nerozčuľuj sa, 
Safronovna. Ty tomu nerozumieš. Ty si len ženská. 

Polykarpič vzal nos do dlane a mocne zatrúbil. Potom sa 
obrátil k sekretárovi KKOV-u: Lavrentievič, rozlož naše diela. V 
tých sa oni nevyznajú. Rozlož smelo, milý. 

Rozložil smelo Lavrentievič KKOV-ské diela. Díva sa komisia 



 

do kníh a potrhaných papierov. Ničomu nerozumie. 

— A protokol o revízii, — hovorí Safronovna, — protokol kto 
napíše? 

— Píš ty, usnáša sa jednohlasne komisia. 

— Už zas ona, usmieva sa opovržlivo Polykarpič. Ste vy 
mužskí baby — k čertu s vami. Prídu revidovať dielo — v diele 
sa nevyznajú. 

Napísala Safronovna protokol. Dlhý. Pri srdci sa jej uľahčilo. 
To všetko za muža, za jeho hlavičku horúcu. Protokol bol dlhý. 
Večer Polykarpič s Lavrentievičom prepíjali komisiu. 

— Čerti, na sovietsku prácu nás vyvolili. A čo my sa ich o to 
prosíme? Hm — diela, papiere, knihy! U nás je druhého diela 
nadostač! A Polykarpič nahýňa pohár, aby aspoň jedno dielo 
riadne dokončil. Lavrentievič ho doháňa — dohoniť nemôže. 
Lavrentievič slabý — hlávka sa zakrúžila. 

Minulo niekoľko dní, prišlo pozvanie pre Polykarpiča a 
Lavrentieviča, pozvanie na schôdzu komunistickej bunky. V 
programe rokovania: zpráva o činnosti KKOV-u. 

Išli Polkarpič s Lavrentievičom na schôdzu. Pod pazuchou 
roztrhané papiere, účty, knihy. V izbe čítárne sedeli nad 
časopismi členovia i kandidáti komunistickej strany. Prišli i 
občania, podívať sa i počuť, lebo táto schôdza bola prístupná 
všetkým. Vyvolili predsedu i tajomníka. 

— Súdruhovia, dovoľte po voľbe výboru pristúpiť k 
rokovaniu. Prvým bodom v programe je správa o činnosti nášho 
KKOV-u i výsledok jeho revízie. Zprávu nám podá súdruh Andrej 
Polykarpič Bugajov. Súdruh Bugajov — udeľujem vám slovo! 

Polykarpič šibol okom po predsedovi schôdze, akoby si 
myslel: Holúbok úbohý, veď si ešte zelený na mňa! A začal: 

— Súdruhovia, vy mi prepáčte. Ja — ja vám žiadnu zprávu 
nepodám. Ja som sa neučil rečniť. Tu máte diela — rozoberte ich! 

— To nejde, kričí predseda schôdze, aby prehlušil smiech 



 

prítomných, tak to nejde, občan Polykarpič. Vy ako predseda 
KKOV-u povinný ste podať podrobnú zprávu. Akty rozoberať 
budeme i bez vás neskoršie. Máte slovo! 

— Teda poviem niečo na obranu KKOV-u: Práca nášho 
KKOV-u má veľmi mnoho nedostatkov. KKOV nepracoval tak, 
ako by mal. To ale nie je naša vina. 

— Vaša! — kričí Safronovna, celá červená. 

— Ja žiadam, aby tu na mňa nikto nehavkal. a vinu toho, že 
náš KKOV neprejavil za tri štvrte roka žiadnu činnosť, kladiem 
na náš sedliacky soviet a na bunku strany. Ani soviet, ani bunka 
sa o nás nestaraly. Tým svoju zprávu končím. A slovo už 
nechcem. Polykarpič si namáhavo sadol a utieral rukávom čelo i 
nos. 

— Občan Bugajov, vy skutočne neprejavujete želanie niečo 
bližšieho nám rozprávať o činnosti KKOV-u, ktorého ste dosial 
predsedom? A predseda schôdze prepichuje Polykarpiča 
žeravými očami. 

— Nie. 

— Navrhujem, aby skôr než budeme udeľovať prítomným 
slovo k tejto otázke, bola prečítaná zpráva o revízii KKOV-u, 
súhlasíte? Návrh predsedu bol prijatý. Safronovna, horiac 
pomstou, vstala s veľkým hárkom v ruke. Obvinenia sypaly sa 
ako krupobitie. V knihách nie je nič riadne zanesené. Nevie sa, 
koľko zrna bolo vydané chudobným roľníkom na osev, ako bolo 
využívané poľnohospodárske náradie, koľkým osobám vydaná 
potvrdenka na bezplatné liečenie. Nevie sa, koľko bolo schôdzí 
výboru KKOV-u, koľko plenárnych členských schôdzí. A 
Safronovna čím ďalej tým viac zvyšuje hlas, ani siréna na lodi v 
noci. Prítomní občania sa usmievajú: 

— To je KKOV — až radosť. 

— Treba poštekliť po rebrách, naničhodníkov! 

— Prekrásna sovietska práca — svine. 



 

Lavrentievič usilovne prevracia listy a hľadá, zapisuje 
poznámočky, vrtí sa. A Polykarpič frká do dlane, oči strašlivo 
vyvracia a syká medzi zuby: 

— Počkaj, ty potvora … ech … počkaj, ty moja milá, prašivá 
…! 

Skončila Safronovna svoju obžalobu. Víťazne prezerá 
všetkých a očami blýska bojovne — hotová Panna Orleánska. 
Lavrentievič sa vyhrabal z papierov a začal. Že revízia bola 
nesprávna, v diele KKOV-u sa nevyznala. Obvinenia sú 
nepravdivé. 

— Dokázať! — kričí Safronovna. 

Lavrentievič dokazoval. A skutočne dokázal, že tá búrka nie 
je samo hromobitie. Že sa predseda Polykarpič ani len raz 
nepodpísal v aktách KKOV-u, ospravedlnil tým, že sa v nich vyzná 
iba on sám. Tu žiadna revízia nič nespraví. Chyby sú. Je ich snáď 
i dosť. Ale oni že sa celému KKOV-u málo — prepáčte — 
rozumejú. 

Členovia bunky vyniesli riešenie: Výbor KKOV-u vypracuje 
zprávu o svojej činnosti. Túto zprávu prednesie na občianskych 
shromaždeniach v štyroch dedinách, patriacich do činnosti 
KKOV-u. Po tejto kampani pristúpi sa k voľbám nového výboru 
KKOV-u. Okrem toho prevedie sa nová riadna revízia dosavádnej 
jeho činnosti. 

Vrtí sa Polykarpič, rukávy rubášky hore vykasáva: — Ach, vy 
čerti — to je za všetku moju prácu, čo som sa nastaral! 

A Safronovna: —- Vyznám sa, vyznám! Po svojom som 
revíziu spravila. A teraz neuznali. Až u vás bude hlávka horúca a 
on — diabol — lístoček k lekárovi nevydá, spravíte takú revíziu 
ako ja! 

  



 

OTČET RABOTY RIK-a 

Cesta sa vinula k moru ako had. Od mora vial teplý vietor. 
Celá Varvarovka sa mu vystavila. Chalupy ako nevesty — 
čudoval si sa, že nad nimi vietor preletel a nepodvihol sukne. 
Dedinou zahrčala jednoduchá taliga s párom koní. Kočiš mal 
korbáč len pre parádu. A dvaja cestujúci museli sa k sebe 
nahýbať, aby sa rozumeli, keď tak taliga hrčala hradskou cestou. 
Zastavili pred bielym dvorom. Pes zaštekal. Pribehly umazané 
deti. 

»Komandant doma?« pýtal sa mladý, 23-ročný Ivan 
Matyjejič jedného z chlapčísk. Ivan Matvjejič bol predsedom 
Ispolkoma, výboru štyroch dedín: Su-Psecha, Krasno-Čechovky, 
Varvarovky a Sukko. 

Prišiel práve zo stajne komandant varvaronvský, Osip 
Pavlovič Blaha. »Zdravstvujte — a čo vy, čudáci, ako vietor sa 
zjavíte, neohlásení. Zájdite dnu!« pozýval, podávajúc ruku. 

»Nemožno. Ideme do školy a pripravíme schôdzu. A vy 
pošlite obežník po dedine, aby sa čím viac občanov poschádzalo, 
hovorí súdr. Sidorov, plukovník z blízkeho mestečka Anapy. 
Anapa, morské kúpele na brehu Čierneho mora, je centrom 
rajónu (u nás okresu). Sidorov prišiel pred sedliakov skladať 
účty práce »rajonnogo ispolnitelnogo komiteta« (okresnej rady) 
za uplynulý štvrťrok. Štyri razy do roka takto v každej dedine 
rajónu sa zjavia, nečakaní, aby očuli súd sedliakov nad svojou 
prácou, prijímali návrhy a direktívy pre ďalšiu prácu a pracovali 
v záujme občanov. 

Znova sa taliga rozohnala — a zastavila pred školou. 
Privítaly ich dve učiteľky; maly ešte prácu, hoci práve slnko 
zachodilo. Ale v nedeľu je meeting, 

oslava deviateho výročia revolúcie; deti pripravovaly nápisy 
do triedy a písaly nástenne noviny svojej triedy. Slávnostné číslo. 
Farbičky, černidlo, červený atrament - to všetko sa upotrebilo. 
Súdruh Sidorov sa sklonil nad gazetu — a čítal. Zrazu sa usmial: 

»A ktorá z vás, dievočky, je táto Pionierka?« 



 

»To je redakčné tajomstvo!« riekla smelo jedna dievčinka, a 
bolo znať, že ju teší záujem toho milého. mladého súdruha. A on 
ďalej čítal jej článoček: »Keby som dnes bola v Moskve a uvidela 
v mauzóleu mŕtveho Iľjiča, to by som mu riekla: Drahý ty náš, 
veľký učiteľ, Iľjič, ty si nám vytýčil heslo: 

Učiť sa. učiť sa a znova učiť sa! 

My sa učíme, aby sme sa stály pevnou oporou Tvojho 
svetového diela.       Pionierka.« 

Bolo to tak milé, medzi smelými, uvedomelými deťmi. 
Učiteľka bola zatiaľ postavila do triedy lampu. Občania sa 
schádzali. Muži, ženy, starí, mladí. Bradáči, chlpáči v obrovských 
baraniciach a kožuchoch, ženy, ako od roboty odbehly, umáčané, 
v plachetkách, Česi, ktorých rodičia sa už väčšinou narodili v 
Rusku; hovoriac rusky, kládli v reči ťažkopádny prízvuk svojej 
materčiny. 

»Súdruhovia, davajte, otvoríme schôdzu!« 

Predsedníctvo zasadá za stôl — a plukovník Sidorov, 
usmievajúc sa, začína hovoriť. Má vysoký tenorový hlas, nesúci 
sa víťazne nad šumotom, kašľaním a suchým treskom, ako muži 
i ženy hrýzli slnečnicové semienka. A vpichoval sa do šedivého 
dymu machorky, ktorú neprestajne fajčili. Hovoril o celom 
rajóne, podával štatistické zprávy, hovoril a usmieval sa. Vedel: 
je možno skladať účty bez bázne a strachu, lebo direktívy pre ich 
prácu idú z nich, zo sedliakov a oni len ich plnia, upravujú, riadia. 
Hovorí o poľnohospodárskej politike, o vzraste stredných 
roľníkov, o obrovskom snižovaní percenta chudoby, o daňovej 
politike. O tom, že v celom Rusku je 25—30 percent všetkých 
roľníkov oslobodených od daní. O vytláčaní súkromného 
kapitálu. Jednotlivé odvetvia v obchode r. 1923—1924 boly z 57 
percent v rukách súkromného kapitálu, v r. 1926 už len 39 
percent. Iný obchod (s rozličným tovarom napríklad) v tej dobe 
klesol s 22 percent na 9 percent. Naproti tomu, vďaka 
porozumeniu dedín, rastú družstevné predajne, ako pevná cesta 
k socializácii Hovorí o tovarovom hlade a o politike cien a 
dokladá, že ruský priemysel napriek ťažkému položeniu rastie 



 

— a ceny sa snižujú. Podáva účet z daní, ukazuje, že 10 percent 
celého rozpočtu rajónu ide na zdravotníctvo. 38 percent na 
kultúrno-osvetové ciele! 

Končil. Čaká dotazy. Návrhy. Opozíciu. Rozopína svoju 
jednoduchú plátennú rubášku, zapaľuje si cigaretu z machorky a 
ceruzkou zaznačuje dotazy. Občania sa radia, podávajú dotazy. 
Pofajčievajú, semienka hryzú, usmievajú sa. Zo 42 prítomných 
18 dotazov — každý iný a všetky zaujímavé. A keď už ich viac 
niet, znova Sidorov odpovedá, jasne, zkrátka a naplno ako učiteľ, 
ktorý má svojich žiakov rád a chce, aby im bolo všetko jasné. Bola 
i opozícia, chabá a bezpodstatná. Poihral sa s ňou, vysvetlil chyby 
v názore, priviedol na pravú cestu. Končil. Hovoril o tom, aká je 
aktívna, čulá dedina v SSSR, a že to svedčí len o tom, že roľníci 
chcú byť skutočne uvedomelými budovateľmi lepšieho života. 
Ich záujem o priemyslovú výrobu, o zdravotníctvo, o školy (a 
hlavne o školy) potvrdzuje, že 

cítia nutný svoj sväz s robotníctvom, že chcú byť zdravými a 
v kultúre dohnať sedemmíľovými krokmi to, čo im nedala cárska 
vláda. — A sedliaci sú líšiaci. Nikdy sa naplno neodkryjú. 
Ponosujú sa, ponosujú, ako už to všetci na svete robia. No títo v 
duchu sú spokojní, usmievaví a dobrí, lebo vedia, že si svoj život 
sami riadia, slobodne a voľne, a cítia že vláda sovietov ich vážne 
a rozumne vyvádza z pohrom svetovej vojny, občianskej vojny a 
smrteľných úkladov západnej buržoázie. 

  



 

FIGÚRY ZO STENGAZETY 

I 

Dali nového správcu-predavača do konzumu. Prišiel do 
dediny a všetkým ľuďom, s ktorými prišiel ten deň do styku, 
predstavoval sa: — Som Papuškin, Grigorij Prokofejič Papuškin, 
súdruhovia. Konzum bude celý ako z cukru, súdruhovia. Uvidíte! 

Chlapi i baby pokývali vážne hlavami: — Tak Tak i treba, 
Prokofejič. Konzum musí slúžiť nám. 

Grigorij Prokofejič Papuškin nasťahoval sa do bytu. rozložil 
svoju batožinu a večer už jeho žena, Nataša Vasilevna, beží s 
vedrom pre vodu. Grigorij Prokofejič si myslí: 

— Čerti, títo sedliaci. Veľkohubí. Chvtrácki. Nemožno ich 
ošmeknúť. Nemožno dať po tlame, aby čušali. Dedina z dreva a 
slamy, myslíš si: dobytok a nie ľudia. Ale im nohy narástly za tých 
pár rokov. Vracia sa Nataša Vasilevna a hovorí: 

— Griša, tieto dediny jedna ako druhá. Niet dispi — ako to? 
Niet disciplíny. Pred rokmi — čiapky žmýkali pod pazuchou. A 
dnes si ich nosia všetci tak, neviem, tak do zátylka. 

— No … a čo? Sú to sovietski sedliaci. Majú na to právo, nosiť 
čiapky na ľubovoľnom uchu. Ako sa im zachce. To len za cára 
boly na všetko predpisy. 

— Vyprávajú si, hovorí Nataša Vasilevna. vyprávajú si o tom, 
aké poriadky treba zavádzať v konzumoch. Hovori jeden z nich, 
žmurká ustrašene Nataša Vasilevna, hovorí a tak, ak vraj je dobrý 
správca konzumu, je i konzum dobrý. A ak bude zlý, treba ho 
poslať k čertu. A to tak hlasno, aby som dobre počula. 

— Čo do mňa rýpeš? Všetci na človeka ani včely. Pichajú. 

A Grigorij Prokofejič Papuškin vystrel nohy pred seba. Díva 
sa na konček pravej nohy a myslí si: Život je teraz ťažký. Čert aby 
sa v ňom vyznal. Všetko musíš teraz robiť a všetko znať. 
Predávať i počítať. Organizačnú i osvetovú prácu. I počítať … A 



 

oči mu zmäkly do plaču. 

— A ja iba tak. Sedliaci sú veľmi sebavedomí teraz. Varia si 
svoju kašu bez pomoci druhých. A Nataša Vasilevna obchádza 
túto horúcu sedliacku kašu: — Musíš si dať dobrý pozor, Griša, 
dobrý pozor… na peniaze. 

Grigorij Prokofejič šibol po nej zlobným okom ani korbáčom: 
— Ach, ty potvora! Nečerti, moja drahá, zavčasu — po hube sa ti 
dostane hneď prvý deň. — Tú noc spal Grigorij Prokofejič až do 
rána obrátený chrbtom k Nataši Vasilevne. 

Stojí Grigorij Prokofejič prvý deň v predajni. Obracia sa 
hybko a obsluhuje zákazníkov, ako najlepšie vie. Myslia si baby: 

— Dobrého človeka nám dali. Boh s ním. 

Myslia si chlapi: — Lepší druh machorky objednal. I tovar na 
košele lacnejší, akosť rovnaká. Pôjde to s ním! 

Večer Grigorij Prokofejič uzaviera denný účet tržby. Pot 
kvapká mu na špinavé gombíky počítadla. Cifry mu skáču 
nepriateľsky pred očami. A nedopočítal sa jedného rubľa a 
dvadsiatich troch kopejočiek. I túto noc spal Grigirij Prokofejič 
obrátený chrbtom k svojej žene. 

Na druhý deň zas ako včera. Baby sa usmievajú širokými 
ústami a je im už do žartu. Baby sa skoro zamilujú do dobrých 
ľudí. Chlapi sú kamarátski, potľapkajú Grigorija Prokofejiča po 
pleciach: 

— No, občan Papuškin, vypijeme dnes štvrtičku vodky? Ale 
občan Papuškin neodpovedá. Večer uzaviera dennú tržbu. 
Nedopočítal sa. 

A ľahol zas tak ako včera. Ale nespal. Zlý svet. neprajný svet 
poslal jeho šťastie k čertu. A to všetko len preto, že človek, taký 
verejný pracovník, musí nielen predávať, no i počítať. 
Organizačnú i osvetovú prácu konať. I počítať… 

Nespí Grigorij Prokofejič. Očami tiahne sa mu film života. 
Film jeho vlastného života, všetky konzumy, všetky dediny, 



 

ktorými prešiel. A nad všetkými je jedno jediné obrovské 
nešťastie. On musí počítať! Tejto noci nastal v živote Grigorija 
Prokofejiča veľmi významný obrat. Rozhneval sa na smrť na 
špinavé gombíky počítadla. Bez počítadla vypočíta. A večer sa 
v bilancii ukáže skvelá rovnováha. Stojí zas Grigorij Prokofejič 
v predajni. Dnes má zrak plný istoty. Počítadlo leží na okne na 
úslní a muchy o jeho gombíky brnkajú zlobnými krídlami. 

Prišla Taťana Gerasimovna: Zdravstvujte! A ona bola ženská 
ani meč. Vyvolili ju za delegátku, vyvolili ju do redakčného kruhu 
miestnej »stengazety«. 

— Čas dobrý, hovorí mäkkým hlasom Grigorij Prokofejič, čas 
dobrý. Rozkážte — hovorí — prosím, čím môžem poslúžiť? 

— Mne, hovorí Taťana Gerasimovna, — dajte pol funta 
cukru, dva funty soli a fľašu petroleja. Do tej sa vmestí päť funtov, 
je veľká. Len vás prosím, skoro, dala som variť mlieko. 

— U mňa, usmieva sa Grigorij Prokofejič, ide všetko riadne 
na spokojnosť zákazníkov. Teda — hovoríte — pol funta cukru? 

— Ano, cukor, soľ a petrolej, len skoro, skoro. Váži cukor 
Grigorij Prokofejič. Navážil a hovorí: — Prosím. Cukor stojí funt 
36 kopejok, pol funta bude… ach, prepáčte, pol funta 18 kopejok. 
Buďte dobrá — hneď platiť. Taťana Gerasimovna díva sa na 
Grigorija Prokofejiča: 

— Ja chcem ešte soľ a petrolej. 

— Veľmi dobre, hovorí Grigorij Prokofejič. Za cukor 
osobitne. Za soľ osobitne. Za petrolej tiež. Je to v záujme 
správneho chodu konzumu, súdružka. Buďte dobrá — za cukor 
18 kopejok. Letí o pol hodiny Taťana Gerasimovna z konzumu — 
ktorého sklenené dvere dosiaľ brnčia. 

— Ach, ty potvora, kričí cez ulicu, ty potvora, v záujme 
správneho chodu konzumu, ja ti ukážem, kto je to Taťana 
Gerasimovna! 

A Grigorij bije sa do hlavy a usmieva sa sladko: 



 

— Ach, ty tekvica moja drahá, prečo si ma skôr na to 
nepriviedla! Bude dnes bilancia, holubčík môj, bude na poslednú 
kopejočku — bez počítadla! 

Grigorij Prokofejič prekvapil dnes všetkých zákazníkov. 
Pravda — šlo to pomaly, ale bolo to v záujme správneho chodu 
konzumu. Večer uzavieral. Účet súhlasil na kopejočku. V noci 
zaujal Grigorij Prokofejič druhú pozíciu. 

* 

Za krátky čas bol Medzinárodný družstevný deň. Nenariekal 
Grigorij Prokofejič na svoje životné nešťastie — počty. A nariekal 
na osvetovú prácu. Nie nebol on žiadnym rečníkom. V predvečer 
družstevného dňa vyrušovali ho v prednáške: 

— To sú len slová! 

— Dobré slová len od dobrých družstevníkov! 

— Dosť o družstvách! Niečo aj o počítadle. 

Zaplakal v duši Grigorij Prokofejič. Bolo mu mäkko. 

Vystúpila Taťana Gerasimovna: 

— Súdruhovia a súdružky! Hovorí sa nám: ak budú všetci 
družstevníci, všetci členovia a zákazníci správne konať, vtedy 
upevníme družstevné hnutie, upevníme sovietsku socialistickú 
výstavbu. To je jasné. Proti tomu nikto nič nenamieta. Počuli sme 
už toľko ráz slová Leninove, ktoré posielal na adresu 
družstevného hnutia. Každý im verí. Ale potom súčasne treba, 
aby i zodpovední družstevní pracovníci boli dobrými 
pracovníkmi. Aby znali svoju prácu. My od dobrých pracovníkov 
necháme si ukazovať cestu. Zlým pracovníkom ukážeme cestu 
my sami. 

— Ukáž, Taťana, volaly ženské, ukáž, dobrá, ty sama znáš! 

A mužskí hučali: — On nám zle spočíta, lebo nevie počítať, a 
súkromný obchodník nás ošmekne preto, lebo vie dobre počítať. 

— Predajňa v dedine pre sedliakov, nie pre správcov. 



 

Dávajte nového! 

Na druhý deň bola nedeľa. Na škole zažiarila čistými farbami 
nová »stengazeta«. 

Bradatí chlapi i baby v šatkách slabikovali namáhavo. Zrazu 
sa zasmiali všetci. Zasmiali a čítali znova: 

PRÍHODA SO SMUTNÝM KONCOM 

Raz som si pomyslela: uvarím na obed halušky 
s mliekom. Položila som na oheň. Postavila 

mlieko. Bežím do konzumu: »Grigorij 
Prokofejič, dajte mi chytro cukor, soľ i 

petrolej.« A on: »Tu je cukor — 18 kopejok, 
hneď platiť « Potom navážil soľ a zas: »Tu je 
soľ — 8 kopejok, hneď platiť. A potom ešte 

petrolej. Keď som pribehla domov, cítila som 
ešte zápach páleného mlieka, hoci v peci už 

bolo dávno tma. Dávajte nového správcu 
konzumu! 

Selkor čís. 5. 

Nebolo za baťušku cára týchto prekliatych »stengazet«. 

— Bola väčšia disciplína — vzdychá Nataša Vasilevna 
Papuškinova. Plakala svoje zlobné, besné slzy do koša, v ktorom 
skladala svoj majetok na cestu. 

A Papuškin krúti červenými očami: »— Svine, nie 
súdruhovia! —« 

II 

Nemožno hovoriť tak, že žil i pil v mestečku Krymskej. Jemu 
to bolo ľahostajné — piť v Krymskej alebo v Novorosijsku. 

— Eh čo, hovorí Andrejanov, teplo je dnes. Práce niet, ľudia 
sa nebijú, nenadávajú si, nekradnú. — Dám si fľašku vína. 



 

Milicionár Pantelej Jefimovič Andrejanov išiel si preto dať 
fľašku vína. Zašiel on k občanovi Jakymenkovi. Občan Jakymenko 
bol taký človek: zamestnanie žiadne. Všelijaké obchôdky, 
špinavé, všetko bolo možné kúpiť u občana Jakymenka, i vína 
predal svojim ľuďom pod rukou i vodky. 

Tichučko žil občan Jakymenko. 

Napil sa Andrejanov a hovorí: — Teplo je, psí život. Pavel 
Trafimovič — to ako vy, občan Jakymenko, Pavel Trafimovič v 
chládku a tieni sedí, tichučko žije. Akým spôsobom zariadiť si tak 
život, povedzte! 

Pavel Trafimovič odkašle a chvíľku mlčí ako myška. 

Nerýpajte sa mi v nose, Pantelej Jefimovič, mohol by som 
vám kýchnuť do dlane. Hovoria ludia — planého milicionára 
máme. O cesty sa nestará, mosty neprezerá… Ako ste si len tak 
svoj život zariadili! Mosty neprezeráte — a rublíky za mesiac — 
koľko? 

— Jeden človek na všetkých nestačí. Či vy by ste tiež mohli 
svojím vínom, ktoré skrývate v pivnici, napojiť dnes celú 
Krymskú? No — koľko vedier tam. Pavel Trafimovič? 

A Pavel Trafimovič si myslí v duchu: Čert prekliaty, 
popichuje, musím mu odraziť pazúry: 

— O stengazete čosi hovorili ľudia, druhý raz vraj treba 
pretiahnuť vás steňuškou. Neviem, čo je na tom pravdy — 
usmieva sa. Pantelej Jefimovič zamĺkol. Od hlavy do päty, od päty 
do hlavy rozlieva sa teplá vlna. Zlobne hryzie papirosu a prská 
na zem. 

Na cestách z Krymskej do susedných obcí 
rozvalily sa temer všetky mosty cez potôčky. 
Milicionár Andrejanov sa o ne nestará. Pije a 

pije, akoby chcel povedať: »Po nás nech príde 
potopa!« Ak nebude poriadnejší, skutočne 
voda vymelie a rozleje sa do ciest. Treba: 1. 



 

upevniť brehy potokov; 2. spraviť a vybudovať 
mosty; 3. vziať milicionára na zodpovednosť. 

Robkor čís. 12. 

Tieto slová robotníckeho dopisovateľa zo stengazety idú mu 
pred očami dosiaľ v plnej jasnosti. 

— Súdruh Andrejanov, hovoril mu vtedy nadriadený, to je 
prvý a posledný prípad. Je to smutné. 

Keď ale zbadal, že príliš dlho mlčal nad slovami občana 
Jakymenku, zahanbil sa, vstal a hovoril: 

Prepáčte, pôjdem. Je veľmi nepríjemne teplo. To víno mi 
napíšte. A vyšiel tichučko na slnko, tvár nabral do zamatového 
úsmevu, omývajúceho maličké previnenie. 

* 

Nešťastie má Pantelej Jefimovič Andrejanov. Veľmi 
zodpovednú prácu dostal práve v júni. Zavolal ho nadriadený a 
hovorí: 

— Súdruh Andrejanov, odprevadíte troch včera 
áreštovamýeh do pracovnej polepšovne v Novorosijsku. Tu — 
vezmite papiere! 

Ťažko je Pantelejovi Jefimovičovi. Vlak krúti sa pomaly 
pobrežím a vysokými skalami, čiernymi jaskami. V každom jaskú 
zapaľuje papirosu, žiarlivo stráži svojich zverencov. 

Ľudia hovoria o prepadnutiach v Pekine, v Londýne, o 
prerušení diplomatických stykov medzi Anglickom a SSSR. Z 
atentátov na Vojkova i Opanského vstáva príšera vojny. 
Sovietska verejnosť, títo sedliaci vo svinských krpcoch, s 
nečesanými hlavami, sú znepokojení a majú jedinú vieru: Nesmie 
byť vojna! Treba dodržať pokoj a najväčší poriadok! Tak hovorí 
Soviet národných komisárov. Tak hovorí Komintema. 

To priznáva i milicionár Andrejanov. Stráži zatknutých. A je 
mu veľmi teplo. Najmä ulice Novorosijska sú žeravé. More sa 



 

smeje modrým úsmevom, naduté plachty vetríl sú ako biele zuby 
v ňom. 

Andrejanovovi zverenci majú skvelý nápad. Je teplo. A 
potom — oni sú ešte dnes na slobode: zajtra, napozajtre a čerti 
znajú, dakedy im bude smutno v nútenej práci. Napijú sa. Boli 
traja lotri — každý fľašku vodky. Pijú v Leninskom sade, tráva je 
svieža a chladná, a ruská vodka ostatne tiež sa preslávila. Pijú 
spokojne a tichučko, slnko ešte vysoko sa hojdá nad vlnkami 
mora. Je možno i na chvíľku odpočinúť, oči zavrieť, myslí si 
Andrejanov, a než dokončil túto hrejivú myšlienku, znamenajúcu 
rozhraničenie medzi bdením a snom, spal. Slávna je ruská vodka. 
I druhí dvaja spali. 

* 

Zlý spánok, tvrdý sen ľahol na Andrejanova. A keď sa 
konečne prebudil, veľmi sa čudoval skutočnosti. — Raz, dva — 
raz, dva — a ja som tretí — ale kde je ten druhý tretí do čerta, 
boli sme predsa štyria! 

Zobudil spiacich a jeho oči i hlas prosily: 

— Ten tretí, Pauch, 48 rokov — oh duša prekliata! Chcel 
volať o pomoc — ale uznal, že je to smiešne. Chcel schvátiť 
revolver, — revolvera niet. 

Peňazí — niet. 

— Kamaráti — hovoril k zatknutým — my sme vlastne všetci 
vôli. Poďme, ja už — zaplakala v ňom vodka — ja som tiež 
posledný deň na slobode! 

A ako tak vychádzali zo sadu, kopol zlostne do prázdnej 
fľašky, spomenul si na cestu vlakom, spomenul na sovietsku 
verejnosť, s nečesanými hlavami a novinami v rukách: 

Nebude vojna! 

Len treba dodržať pokoj a najväčší poriadok! 

Tak hovorí Soviet národných komisárov. 



 

Tak hovorí Kominterna. 

* 

Tomu nerozumel Pantelej Jefimovič Andrejanov. bývalý 
milicionár. 

  



 

SLOVÁCI V RUSKU 

»… Po tom šírom sveta poli…« 

Niekedy je tak veľmi ďaleko od človeka k človekovi. A prídeš 
do sveta, prejdeš desaťtisíce kilometrov: ľudia sa ti akosi 
priblížia, ich reč je celkom otvorenejšia a nič neskrývajú. 
Krajania v »cudzine« — to už je kapitola iná, stretneš sa s nimi v 
obrovských diaľkach, nikdy si ich nevidel a oni — hľa — sú ti tak 
známi, ani čo by si s nimi v detstve na pasienku rástol, ovce 
zaháňal. Diaľka ľudí približuje a oni sa zdôveria. 

O tých kysuckých drotároch, oravských handrároch a 
sklenároch sa toho toľko nahovorilo a napísalo. Rozprávaš 
niekomu, že si sa v svete stretol so Slovákmi, a — samo sebou sa 
rozumie — každý hneď predbehne tvoju reč a s neochvejnou 
istotou konštatuje: — s drotármi zo Zákopčia, však hej. 

Nie, moji milí, nie s drotármi zo Zákopčia ani so šindliarmi z 
Vysokej. S inými Slovákmi som sa stretával, keď som v 
posledných dvoch rokoch putoval po sovietskom Rusku. 
Karakirgizská republika — tá je strašne ďaleko. To je až kdesi v 
strednej Azii, na mongolsko-čínskej hranici. A musel som prejsť 
Ukrajinu a Rus, trávnaté pastviny orenburské, najkrajšiu na 
svete Hladovú púšť a potom sklznuť dole k ľadovým pohoriam 
Ťan-Šanu, kde sa až hlava zakrúži, ako voňajú arbuzy, jablká, 
dyne a hrozno, aby som dospel do stolice Karakirgízie, mesta 
Frunze (býv. Pišpek). 

Tam žijú Slováci. 

V Karakirgizii sú noci — parom ho vie — vypovedať sa to ani 
nedá. Hviezdy tam horia ani biele ruže. A pod tmavou oblohou 
stená obrovská, lenivá zem. Nevysedávali v týchto nociach 
Slováci tak, ako vysedávajú v záhradách záhaľčiví Kirgizi a Sarti. 
V týchto diaľkach prišli Slováci budovať priemysel, výrobné 
družstvo, kolóniu. Na slnkom vypraženej sihoti rástly budovy, 
dielne. Stolárska, zámočnícka, garbiareň. A ďalej ešte — textilka, 
jej prvé začiatky predieraly sa zo zeme ani radostné púčky. Preto 
nevysedávali po nociach Slováci, lebo deň bol plný starostí a 



 

práce. 

»Až to bude všetko stáť …« nadhadzovali otázku rybárpoľskí 
textiláci, ani čo by chceli obchodiť košických stavebníkov. 

»Až sa budú kolieska krútiť …« revanžovali sa košickí 
rybárpoľským. 

A dnes už stojí všetko to, čo malo stáť, a krúti sa všetko, čo 
sa musí krútiť, aby sa cítili šťastlivými Slováci v Karakirgízii. 

Garbiareň pracuje — a koža víťazí v súťaži so závodmi v 
Astrachane alebo Taganrogu. Textilka hučí a dymí a pracuje pre 
Moskvu i pre Taškent. 

Splnily sa slová veľkej viery, ktoré som počúval od Slovákov 
v Azii pod obrovskými hviezdami… 

* 

Keď som raz išiel po bazáre v Kijeve, pri knižnom oddelení 
počul som český hovor. Dvaja Češi sa lúčili — a k tomu jednému 
som sa pripojil. Muzikant, to je samozrejmé. Hral v kijevskom 
divadle. A keď sme sa zahovorili, prišlo mi akosi ľúto — ten 
človek mal takú malučičkú vieru v život, stvoril si taký nepatrný 
svet. A bol ani poľovník, ktorý' šípil korisť. 

— Napľuvať… hovorí, — celý život nestojí teraz za nič. Veď 
sa to už akosi zmení. Soviety »pražia sa vo vlastnej šťave,« je to 
také príslovie… 

Bolo mi otupno počúvať. Započúval som sa radšej do hukotu 
fabrík a dielni, vlaky od nádražia viezly tovar dedine a z dediny 
privážaly zlatú pšenicu. Chytro som sa s tým človekom rozišiel. 

A potom —. 

Potom to bol jeden zámočník z Budatína, s ktorým som sa 
poznal. 

— »Vieš — nerád by som len tak — pracovať preto, aby som 
žil. Chcel by som sa niečo učiť, aby som mohol zas nazpäť viac 
dať.« 



 

— »A teraz?« — pýtam sa. 

— Bol som nezamestnaný, potom som zas pracoval vo 
fabrike, a teraz som inštruktorom na polytechnike. Ale to nie je 
všetko, čo som chcel. Snáď sem sa dobre osvedčil — a tak ma 
teraz pošlú študovať.« 

— »Ako potom uživíš rodinu?« 

— »O tú sa postarajú. Vychovávajú si proletársku 
inteligenciu, musia si ju vychovať tak. aby nebolo v priemysle 
kontrarevolúcie a sabotáže. Preto sa postarajú i o moju rodinu.« 

Vtedy sa Kijev strácal v zelených záhradách, a mne tak 
nevdojak prišlo na um, že zelená farba je farbou nádeje … 

* 

Na Kaukaze v Novorosijsku sme sa kúpavali v mori, nebo 
bolo belasé a more tiež, a keď cudzie parníky vchádzaly do 
prístavu, vytiahly celý ruženec jarabých zástav. 

V mori, tam, kde bol jemný Piesok, máčala sa labužnícky 
Jelenka Zelenkovie. 

Jej otecko bol stolárom, pracoval na stavbách a zarábal na 
ľahkej strojovej stolárčine 5 rubľov (85 Kčs) denne. Preto sa 
mala Jelenka dobre, a kedykoľvek zašli na bazár, ani tie čerešne, 
višne, alebo marhule neuniesla, čo jej mamička nakúpila. 

— »A stará mama za tebou neplače?« — spýtal som sa kedysi 
Jelenky. 

— »Neplače. My sme jej poslali henten obrážtek …« a Jelenka 
beží do izby, prináša svoju fotografiu, také roztomilé bacuľaté 
dievčatko, ktoré drží v ruke obrovské kaukazské hrozno. 

— »Ach — kdeže by stará mama plakala, keďže sa máš tak 
dobre!« — pochvaľujem Jelenku. A to som nehovoril len tak — 
aby som niečo povedal. Bol som presvedčený, že nemá príčinu 
stará mama v Bánovciach pri Trenčíne žialiť za Jelenkou. 

— V zime, až nebude toľko roboty, pôjdem sa pozrieť do 



 

sveta. Na Krym, alebo k Batumu dole, ako tam práca ide« — 
hovorí Jelenkin otecko. »Bratku, tu je tak dobre pracovať, máš 
voľné ruky. Celé Rusko prejdeš s tými rukami. Možno, že prácu 
si nájdem novú. Ale ma pustiť nechcú.« 

Verím. Jelenka, ktorá sa na jar vydá s mamou na návštevu do 
Bánoviec, má dobrého otecka. Nielenže vie so svojimi rukami 
preputovať celé Rusko. Ale on je i uvedomelým robotníkom. 
Pracuje vo VKS(b) i v odborovom sväze — a viem, že kedykoľvek 
bude meniť miesto, všade mu povedia: 

Neradi vás púšťame, súdruh Zelenka! 

* 

A keď som zabrúsil od Novorosijska ďalej, do Anapského 
okresu, do »sovietskej Champagne« na pobreží Čierneho mora, 
kde je toľko Českých dedín, 

vzorných a čistých, stretol som sa so štvrtou ženou deduška 
Veverku — a tá bola od Martina. Z Rakovej alebo z Príboviec, 
neviem už teraz presne. Zabudla už slovensky, ale keď som k nim 
chodieval a čítal zo slovenských novín a kníh, často sa jej v očiach 
zablyšťaly slzy. 

Bola tak ďaleko od domova a tak dávny bol ten domov. A 
nielen to. Veď toľko sa zmenilo za posledné roky, tak 
nepochopiteľné jej bolo všetko to divé vyrastanie nového života 
v dedine… 

Pamätám sa — raz v zime natiahol deduško kožuch a hovorí: 
»Idem na schôdzu do sovietu.« Zamrmlala čosi a vyhŕklo z nej 
všetko to, čo ju v živote tak osihotilo, bolelo a čo nemohla už 
nikdy prekonať: »Ale by si si už mohol dať pokoj — taký starý 
cap a ešte po schôdzach lozí!« 

A keď som s deduškom odchádzal do tej schôdze, 
povzdychla si: »Ej, veru, už by som ani z Martina cestu domov 
nepoznala …« 

A potom vzala knižky a modlila sa. 



 

* 

Babička Veverkovie prišla mi nevdojak na um, keď som v 
júni odchádzal z Novorosijska na Moskvu a do Československa. 

Jelenka Zelenkovie prišla na stanicu s mamičkou a oteckom, 
a podávajúc mi kyticu krvavých klinčekov: 

»Daj ich slovenským pionierom« — hovorí, — »že od 
Jelenky!« 

Ale kytička leží mi doma suchá. Na Slovensku je tak málo 
detí, ako je toto slovenské dievčatko v Rusku, tak málo tých, 
ktoré by porozumely kytičke krvavých klinčekov od Jelenky. 

Ináč je dané žiť Slovákom na Slovensku a ináč v Rusku. A ono 
vlastne len na tom záleží. 

A z toho vyplýva i to, že z takých dievčatiek ako je Jelenka, 
nikdy nemôže byť a nebude taká babička Veverkovie. 

ČEŠI NA KAUKAZE 

V druhej polovici 19. storočia, keď cárske armády čistily 
Kaukaz od divých, slobodných horkých kmeňov keď zarezali 
tisíce Dagestancov, Kurdov, Čerkesov. Čečencov, Abchazov — 
nastal nový problém: Keď máme Kaukaz vybojovaný, čistý a svoj 
— akými obyvateľmi zaľudníme Kaukaz? 

A Kaukaz bol divý, zalesnený; strmé vrchy, strže s 
nepreniknuteľnými kroviskami, nespútané pramene s 
vodopádmi potokov, úzkymi, nebezpečnými chodníčkami, tak 
práve na jednu nohu, suché, holé, vysoké brehy, pod ktorými 
hojdá sa modré more, ďaleké, nedozerné. Riešil sa problém 
zaľudnenia. Zvali sa na Kaukaz cudzinci. A tak sa i stalo, že z 
Čiech, od Budějovíc, Klatov, Hlubokej, sbierala sa čeľaď zo 
Schwarzenberských i Lichtenšteinských majerov, rozhodli sa i 
úbohí chalupníčkovia a domkári hľadať si novú vlasť. Tak prišli 
z Čiech na Kaukaz a keďže boli skromní, beznároční, usadili sa 
opäť na vysokých vrchoch, na brehu Čierneho mora, v blízkosti 



 

Novorosijska. 

Na svojich ďalekých potulkách svetom dostal som sa v roku 
1926 od čínskej hranice na Kaukaz, usadil som sa v českej 
dedinôčke Červenej Čechovke (tak si ju sedliaci sami nazvali po 
revolúcii) a žil som tu jedenásť mesiacov. A tak vám budem o 
tejto dedinke rozprávať, ako žili a ako teraz žijú. 

Dostali sa do tých miest okolo roku 1868 až 1870. Usadili sa 
v jednej strži, zarastenej kroviskami; pretekal ju malý potôčik. 
Vykopali v zemi jamy, v tých bývali dva aj tri roky, zakiaľ si 
neočistili trocha zem, nepripravili polia, nezahospodárili 
najnutnejší groš. Potom jeden za druhým stavali si domy, také, 
ako sú v českých dedinách, pod viechovými strechami. Pomaly sa 
zdvíhali vyše a vyše a hoci to boly neuveriteľne ťažké časy, o 
ktorých vedia rozprávať už len dedo Vlčkov i Slanec, tí najstarší, 
teraz je dedinôčka prekrásna, tá Červená Čechovka. 

Keď už boly lepšie časy a keď už boli všetci pod strechou, 
zbudovali tiež malý domček, v ktorom sa modlili. A za niekoľko 
rokov vystavali opravdivý kostol a z toho prvého zrobili školu. 
Tá stavba bola zbytočná, lebo teraz tam nikto nechodí, nikto ho 
nepoužíva, iba niekoľko ženských, ktoré sa v nedeľu po obede 
schádzajú na jeho stupňoch, aby si mohly po starom zvyku 
poklebetiť … 

Vrchy a úbočia, teplé južné slnko, mäkké morské podnebie 
je ako stvorené na pestovanie viniča. A tak českí sedliaci naučili 
sa pestovať vinič. To bol jeden faktor, ktorý zmenil od koreňa ich 
povahu. Sú ďaleko bezstarostnejší, veselší a ľahkomyseľnejší 
než sedliaci v Československu; príroda sama ide im v ústrety. 
Majú prekrásne sady s južným bohatým ovocím, majú chlieb, 
víno, tabak, more, slnko. Sú veľmi pracovití a tak sa im vodí rok 
od roka lepšie. 

Celá dedinka má 29 domov. Domy sú kamenné, s peknou 
bielou vakovkou, niektorí dokonca pozvali si štukatérov, aby im 
nad oknami a dverami zrobili ornamentálne ozdoby; strechy sú 
s červenou krytinou, niektorí majú i ľahké azbestové strechy; len 
päť chalúp sedí ešte pod viechami. 



 

Českí sedliaci majú najkrajšie kone na celom ďalekom 
vidieku. Kravy pasú na spoločných pašienkoch, všetky v jednom 
stáde a sverujú ich pastierovi, ktorého najímajú na celý rok. 
Často sa statok pasie celú zimu, lebo sneh sa tu zriedka udrží 
dlhšie ako 2 – 3 dni. Vedú mliečne hospodárstvo; české maslo je 
známe na 50 km po okruhu a viac sa platí. 

V celej dedinke je temer úplne prevedená mašinizácia. Majú 
stroje na dlávenie vína, vejačky na zrno, žacie stroje, odstredivky 
na mlieko, prístroje na liečenie viniča. Keby bola dedina i polia 
na rovine, mali by akiste spoločný traktor. A tak — vo vrchoch — 
s traktorom orať nemožno. Jediné, čo nemajú a čo je zaujímavé 
— mláťacie stroje. A prečo? Počúvajte: 

V týchto miestach od mája do októbra takmer nepadne dážď. 
Večne modré nebo nad večne modrým morom. A tak v každom 
hospodárstve je veľký kruh zeme čistej a rovnej ako stôl. To je 
mlat. Rozložia snopy v kruhu, zapriahnu kone do ťažkého 
zubatého kameňa, ktorý sa krúti okolo svojej osi — a už behajú 
kone kruhom. Zrno sa vymláti veľmi dobre a čisto. Potom ho už 
vyfukujú na vejačke. 

Škola — ako som už poznamenal — je v domčeku, ktorý prv 
slúžil ako modlitebňa. Je to veľmi starý a špatný dom; nepekne 
sa vyníma medzi druhými domami. Učitelia sa tu striedajú rôzni. 
Boli i ruskí, boli i českí. Všetci obyvatelia vedia čítať i písať v 
českom i ruskom jazyku. I v tomto ohľade gramotnosti je 
Červená Čechovka na prvom mieste v širokom okruhu. Deti sa 
veľmi dobre a rady učia, lebo ruská revolúcia priniesla i do školy 
mnoho radostného a nového. Ruská sovietska škola s novými 
metódami vychováva skutočných, uvedomelých občanov, 
nebojazlivých, sebavedomých a privádza ich k praktickým 
návykom pre budúci život. Školský život je veľmi bohatý a 
pestrý, využíva všetky udalosti verejného a politického života, 
aby na nich naučil deti správne myslieť a posudzovať otázky, s 
ktorými sa najčastejšie v živote stretávajú. Vyučovací program 
preberanej látky sostavený je len z takých predmetov a z takého 
obsahu, ktorý má skutočnú praktickú cenu a ktorý je nielen 



 

deťom prístupný, no má schopnosť rozvíjať rozum detí v jedine 
správnom, triednom, marxisticko-leninskom duchu a smere. A 
tak s každou generáciou mládeže, vychádzajúcej zo sovietskej 
školy, blíži sa nevyhnuteľný koniec svetovej buržoázie. 

Českí sedliaci majú svojich zástupcov v soviete. Majú svoj 
školský soviet i komitét školskej pomoci, pred ktorými v tomto 
roku stojí veľká práca: stavba novej školy. Dostali od miestnych 
úradov stavebné drevo i krytinu zdarma; druhý stavebný 
materiál svezú i školu spoločnou prácou postavia všetci 
obyvatelia dediny sami. V dedine je ešte gazdovský spolok 
svojpomoci. Tam môžu si vypožičiavať stroje, zrno na sejbu, 
peniaze. Taký spolok je v každej sovietskej dedine. Majú spolok 
MCP (Medzinárodnej červenej pomoci). 

Aký je pomer českých sedliakov k sovietskej vlasti? Dokiaľ 
bol v SSSR vojnový komunizmus, nútené rekvizície, to bolo s nimi 
tak, ako so všetkými sedliakmi: nepáčilo sa im to. Ale teraz už je 
im voľne, spokojne pracujú, cítia, že soviety starajú sa o 
zlepšovanie pomerov, že idú im na pomoc nielen dobrými 
radami, no i peniazmi, strojmi, zrnom. A teraz teda sami strežia 
tých, ktorí by chceli kaziť túto prácu sovietov, ktorí nechcú 
pochopiť túto cieľavedomú snahu sovietskej vlády a chcú 
zasievať nedorozumenie medzi druhých. Celá dedina je naladená 
lojálne, sovietsky, na schôdzach posudzuje všetky výnosy a 
nariadenia; pri voľbách vždycky sa snažia vyvoliť takých svojich 
zástupcov, ktorí by boli dedine na osoh a tlmočili želania 
všetkých, ktorí sú v tejto sovietskej mlynici prerábaní na 
dobrých, presvedčených občanov, snažiacich sa pracovať i 
hospodáriť kolektívne. 

Tieto kroky ku kolektivizácii daria sa v Červenej Čechovke 
veľmi dobre. Oni napríklad pracovali už skôr kolektívne. Oprava 
ciest príde — pracuje celá dedina. Drevo sa ku škole sváža a reže 
— pracuje celá dedina. Keď niektorý gazda stavia nový dom, 
pracuje uňho celá dedina. On potom svojim susedom túto prácu 
opláca. 

V predošlom roku docielili sme tam veľkého víťazstva v 



 

kolektivizácii. Pohovorili sme s občanmi a navrhli im, aby začali 
v tom roku siať ušľachtilé druhy obilia. Na to ovšem musela 
pristúpiť celá dedina, siať na jednom mieste svoje záhony, aby sa 
neprimiesil cudzí pyľ. Ťažká úloha. Ťažké rozhodovanie. 
Rozhodli sa. Za to dostanú lepšiu úrodu. Vrátia štátu pôžičku 
čistého zrna a za to, čo im zostane, dostanú o 50 percent viac ako 
za obyčajné obilie. 

Tak žijú Česi na Kaukaze. 

  



 

KVETY NA HROBOCH 

Keď som ešte nedávno chodieval cez Červené námestie v 
Moskve, cez to námestie, na ktorom stojí jednoduchá drevená 
mohyla Vladimíra Iľjiča, často mi prichádzala na um anekdota, 
hlboko pravdivá, ktorú si v Moskve rozprávajú: 

Ide bývalý buržuj so svojím synčekom okolo 
Leninovho mauzólea. Synček sa pýta: »Otecko, 
čo je to?« — a otec odpovedá: »To je Leninov 
hrob.« — »A čo je to Lenin?« — pýta sa ďalej 
synček. Buržuj nahnevane odpovedá: »Lenin 

— to je zase náš hrob.« 

Lenin — to je ich hrob. Hrob tých, ktorí museli opustiť svoje 
paláce, na ktorých po stáročia uľpievala krv ujarmeného ruského 
ľudu, hrob tých, ktorí boli zo svojich nepoctivých obchodov 
vyšľahaní metlou revolúcie. Viem a poznám ich, všetkých 
poznám, ktorí sa teraz potulujú po mestách západnej Európy, 
zelení nenávisťou a hnevom proti sovietom, ktorí si zariaďujú v 
Paríži emigrantské putiky a tam sa prostituujú bývalé kňažny a 
dámy cárskej elity. A keď som včera na ulici Ostravy videl 
jedného z nich v tradičnom úbore kaukazských Čerkesov, člena 
komediantskej bandy, sľubujúcej ukazovať na umeleckom 
predstavení šialenú jazdu na koni, tzv. »džigitovku« 
kaukazských Gorcov a s nožom v zuboch tancovať »lezginku«, 
pomyslel som si: Čím len bol tento človek v roku 1917? Bielym 
oficierom Wrangelovej armády, ktorá rezala nevinným 
dievčatám prsníky, alebo mladíčkom, zmámeným heslami o 
»jedinej nedelimoj Rossii« a bojujúcim s generálom Kaledinom 
na šírych rovinách Donu? A dnes je z neho komediant… 

Komedianti sú všetci, ktorí sa dnes učupili v Moskve na 
Sucharevskom rínku a hrajú sa na súkromných obchodníkov, 
predávajúc vo dne šnúrky do topánok a v noci rozmnožujúc rady 
moskovského Jumpenproletariátu. A vždy, keď som v Moskve na 
Miasnickej ulici pozeral na starú dámu v čiernom čipkovom 
úbore predrevolučnej módy a so starostlivo upraveným účesom 



 

bielych vlasov, hovorieval som si: Vy ste, milá, zlatá, tiež jedna z 
tých, čo prehrali s revolúciou celý svoj život. Vaši synkovia, 
oficieri bielych kontrarevolučných armád, vaše dcéry, 
»milosrdné sestry« (a ešte niečo viac) týchto bielych armád, 
potulujú sa dnes po blýskavej Európe, a možno aj po Bratislave, 
Brne, Prahe, zatiaľ čo vy vystierate svoju nežnú ruku v ústrety 
robotnikom-chodcom a pýtate almužnu. 

Je s vami koniec. 

Lenin, prv ako sa odobral na Červené námestie do svojej 
drevenej krypty, vykopal vám hrob, a márne sa bránite, aby ste 
neboli živými mŕtvolami. Na šiestej časti zemegule rozprestiera 
sa obrovský cintorín, na ktorom ruská buržoázia práchnivie … 

* 

V čistých jesenných odpoludniach chodieval som po 
Strastnom bulváre. Moskovské detičky, najmenšie i väčšie, hraly 
sa v piesku, liezly po zemi, trúbily, píšťaly, smialy sa a kričaly 
zdravými hlasmi. A stalo sa raz — vedľa mňa sedela na lávke žltá, 
sklonená starenka. Okolo jej nôh váľalo sa maličké dieťa. 
Nevedelo chodiť. 

»Zle je,« hovorí, »zle je takému dieťaťu. Ťahá sa po zemi ani 
smola. A celý život je taký. Syn mi zomrel. V revolúcii chorobu 
dostal. A práca vo fabrike potom … A toto hľa — dieťa zostalo a 
jeho mať. Ži, ako vieš. To, čo sme si zosporili, pomaly sa míňa…« 

So stromov tíško a bez hlasu snášalo sa lístie, žlté ani tvár 
starenky. Ťažko žiť! — A odišiel som. Páchlo to cintorínom … 

Shromaždili sme sa vo veľkej miestnosti moskovskej 
žurnalistickej univerzity. Schôdza bunky. A na konci programu 
prijímanie nových členov. Na pódiu stojí Marusja, dedinské 
dievča, ktoré bolo prijaté kedysi na prácu do ústavu. Čistila 
miestnosti, siene. Vedľa nej stojí sekretár bunky a číta jej 
životopis: 

»Narodila som sa vtedy a vtedy, tam a tam. Otec: maloroľník. 
Žili sme v biede a temnote. Ani čítať ani písať nik neznal. To som 



 

sa naučila len tu, vo voľných chvíľach. A poznala som, čo chce 
partia. Co ona znamená pre pracujúceho človeka. A že 
povinnosťou každého poctivého robotníka je pomoci 
komunistickej strane v jej borbe. Chcem pomôcť podľa svojich 
síl. Prijmite ma za člena partie…« 

»Kto písal tento životopis?« — pýta sa jedna sú- družka-
študentka. 

»Ja sama,« — odpovedá Maruska. »Zle je to napísané. Chýb 
je veľa. Treba sa ešte učiť.« A zardieva sa. 

Keď prišlo na hlasovanie, zdvihly sa všetky ruky — za 
Marusku. 

* 

Potom vstupuje na pódium chudá žena, nejakých 26 rokov. 
Tatárka Išmajeva. Ona už veľmi dávno bola z Komsomola 
prestúpila za kandidátku partie. Teraz žiada, aby z kandidátov 
bola prijatá za  

skutočnú členku strany. Na jej tvári vidno že život vyorával 
do nej často bolestivú brázdu. Životopis? 

»Môj otec bol mullom (mohamedánsky kňaz). Donútil ma 
vydať sa v 14 rokoch. Bolo to vo vojne… Krátko pred revolúciou. 
Bol to pre mňa mučivý život. Keď prišla revolúcia, zutekala som 
od muža. 

V Kazani pridružila som sa k tatárskej mládeži. Vypracovali 
sme prevolanie, v ktorom sme vyzývali prervať staré 
náboženské mohamedánske tradície a pripojiť sa k revolučnej 
mládeži ruskej. Účastnila som sa priamych bojov. Potom som 
bola spoluzakladateľkou časopisu, ktorý svolával tatársku 
mládež pod zástavu revolúcie…« 

Druhí prítomní Tatári potvrdzujú: ona to bola, ktorá im 
písala prvé revolučné verše, ona to bola, ktorej básne čítali na 
krvavých frontoch občianskej vojny a ktorá organizovala 
nesmieriteľný odpor proti tatárskej hlivejúcej starine. 



 

Preto súdružka Išmajeva bola prijatá za skutočnú členku 
strany. 

Na jar, keď sa nalievaly púčky stromov na prívetivých 
moskovských bulvároch, stalo sa, že som sa stretol zas na jednej 
lávke Strastného bulváru s tou žltou, sklonenou starenkou. 
Slniečko hralo svojimi lúčmi po vyschnutej tvári a jej oči boly 
akosi veselšie a nádejnejšie. 

Prisadol som. Poznala ma a usmiala sa spokojne. 

»Nože, — ako sa vám vodí? A vnúča kde vám je?« 

»Hen« — ukazuje na hŕbu piesku, »hrá sa s druhými. Už 
chodí.« 

»Na jeseň ešte liezlo po zemi. Život, hovorili ste, tiež sa tak 
ťažko vlečie. A teraz — povedzte!« 

»Dobre je. Dieťa chodí. I život, chlapče, ide akosi k lenšiemu. 
Dali nám penziu po synovi. Za to, že bojoval za sovietsku vlasť. A 
že v práci zomrel. Pravda — ja už z toho veľmi málo užijem. Ale 
tak sa mi vidí, vieš, že s roka na rok lepšie bude. Pre tých, čo 
pracujú. A najmä pre tých, ktorí sa — ako to moje vnúča — cez 
zimu chodiť naučili…« 

* 

Na šiestej časti zemegule rozprestiera sa obrovský cintorín, 
na ktorom musí ruská stará buržoázia práchnivieť, aby na jej 
hroboch mohly kvitnúť nové kvety nebývalej krásy: tisíce 
súdružiek Išmajevých, desaťtisíce Marusiek a státisíce tých, ktorí 
sa cez zimu chodiť naučia, aby raz došli k najkrajšej budúcnosti 
… 

  



 

ČASŤ II –  
JEDNÝM DYCHOM S VEĽKÝM SOVIETSKYM 

ĽUDOM 

SLOVENSKÝ UČITEĽ V CUDZINE 

Vyzvali ste ma, aby som rozprával niečo zo svojich 
skúseností na tému »Slovenský učiteľ v cudzine«. Slovenských 
učiteľov v cudzine je veľa, no môj prípad je celkom odlišný od 
všetkých ostatných. Prečo? Nuž preto, lebo ja som sa stal 
učiteľom v krajine, s ktorou československá vláda nemala vtedy 
ani normálne, nie to priateľské diplomatické styky, hoci veľká 
časť našej verejnosti sa toho dožadovala. Stal som sa učiteľom v 
Sovietskom sväze. 

Odhodlal som sa na to v r. 1926. To boly časy ešte vždy 
búrlivé. Dosiaľ sme jasne cítili, čím vojna poznamenala svet. 
Doznievaly povojnové revolučné výbuchy v strednej Európe. A 
hoci sa vtedy ukazovala konjunktúra, robotníci sa pripravovali 
na nové zápasy. Zemerobotníci sa bránili obrovskými štrajkami. 
Maloroľníci boli nespokojní. Neraz som počul hovoriť jedného z 
ich vodcov: »Nech odvisnem, ak do dvoch rokov nepríde 
revolúcia!« Pracujúce masy zbožňovaly Sovietsky sväz. 

Nebol som hluchý k týmto búrlivým ozvenám sveta. Učil som 
vtedy na Kysuciach, kde boli biedni gazdovia a odkiaľ chodili 
robotníci na Ostravsko. Prežíval som intenzívne všetko, čo sa 
dotýkalo slovenských pracujúcich vrstiev. A žil som — ako aj 
dosiaľ žijem — ich najkrajšími nádejami. 

V tom čase organizovalo sa v Žiline družstvo vysťahovalcov 
do SSSR. Volalo sa »Interhelpo«. Najväčšia časť členov bola zo 
Slovenska, či už to boli Slováci, Maďari alebo Nemci. Boli však aj 
z Moravy, z Čiech a z Podkarpatska. V roku 1925 v apríli odišla 
prvá časť družstva do Strednej Ázie, do Karakirgizie, do mesta 
Frunze, kde mala založiť prvé priemyselné 

podniky a robiť prípravy pre príchod ďalších členských 



 

výprav. Začiatky boly veľmi ťažké. Obraz tohto hrdinského 
zápasu našich ľudí líči moja posledná kniha »Kompas v nás«. Tu 
len poznamenávam, že naši ľudia prišli na holú step a z nej 
priamo zázrakom vydupali prvý priemysel, aký dosiaľ nikdy 
nevideli Kirgizi na mongolskej hranici. 

Najpočetnejšia bola výprava druhá, ktorá odchádzala zo 
Žiliny v júli r. 1926. S tou odchádzal som aj ja ako učiteľ. Bolo nás 
asi 520, mnoho detí, najviac slovenských. Preto aj škola mala byť 
pre všetky deti slovenská. Viezli sme so sebou mnoho kníh, 
slovenských učebníc a školských potrieb. V tomto lete nebolo pre 
mňa prázdnin. Náš vlak, na ktorom sme tiež viezli kompletné 
zariadenie pre textilnú fabriku, stroje pre garbiareň, valcový 
mlyn a mnohé iné veci, tento náš vlak mal vyše 50 vozňov. Deti 
boly roztrúsené po vagónoch s rodičmi. Na každej väčšej stanici, 
kde sme v Poľsku stáli, shromažďoval som deti okolo seba, 
soznamovali sme sa, hrali sme sa, viedli rozhovory — a tak sa už 
po ceste tvoril pevnejší kolektív. Nacvičili sme sborovú recitáciu, 
akýsi prívet Sovietskemu sväzu, s ktorým sme vystúpili pri 
slávnostnom uvítaní na sovietskej hranici. 

Keď sme temer po mesačnom putovaní došli do 
Karakirgízie, nastaly veľké ťažkosti. Nebolo dosť bytov, nebolo 
dosť miestností, v ktorých by jednotlivé výrobné oddelenia 
družstva mohly započať svoju prácu. S príchodom pol tisíca ľudí 
nastala dočasná dezorganizácia. Budova určená pre školu bola 
odovzdaná krajčírskemu cechu. Noví ľudia nemali kde pracovať, 
bývať a spať — tu išlo o holý život. Preto, Keď som sa staral, čo 
bude so školou, správa druž- s vami odpovedala: »Treba postaviť 
novú. Miesta je dosť. Môžeš hneď začať.« — Kým ostatní 
budovali nové domy a podniky, aby mali ľudia kde spať alebo 
inštalovať drahé stroje, staral som sa o deti, ako sa len dalo. 
Mnoho sa robiť nedalo, bolo ázijské leto, pekelný čas, teplomer 
vystupoval do závratnej výšky. Deti, nezvyklé horúcej klíme, 
ochorievaly jedno za druhým, ba aj mrely. Mnohých rodičov 
zmocňovalo sa sklamanie. Opúšťali, družstvo. 

Za večerov, po dennej, práci kopal som s niekoľkými 



 

známymi základy pre novú školu. No už vtedy sa ukazovalo, že 
správa družstva nepremyslela si dosť dobre školskú otázku. Deti 
boly slovenské, české, maďarské, nemecké i rusínske. Sjednotiť 
ich na jednej vyučovacej reči bolo ťažko. Okrem toho ukazovala 
sa vždy viac bezpodmienečná potreba ruštiny. Mnohí začali 
volať po ruskej škole. 

V tom čase som i ja ochorel. Lekár mi radil, aby som odišiel 
k moru. Vyjednal som si miesto na Kaukaze, na pobreží Čierneho 
mora. Dostal som sa do malej dedinky Pavlovky o 30 číslach, kde 
žili naši krajania od 60. rokov minulého storočia. Bola tam 
väčšina Čechov, menšina Slovákov, ktorí sa počeštili a všetci 
spolu sa už čiastočne rusifikovali. Veď to bolo vlastne už druhé a 
tretie pokolenie, svoju vlasť poznali len z rozprávania svojich 
rodičov a dedov. A tí starí, čo prišli na Kaukaz ako deti a teraz 
ešte žili, tí sa na domov nepamätali. Keď som raz čítal slovenské 
noviny babke Veverkovie, ktorá pochádzala z Príboviec od 
Turčianskeho Sv. Martina, povedala mi: »Je mi to také čudné… Ja 
by som už, veru, ani domov netrafila.« 

Škola bola v dedine malá, stará. Bol to vlastne najstarší dom 
v celej obci, predelený chodbou na dve polovice, v jednej býval 
učiteľ, v druhej sa učily deti. Hovorím: najstarší dom. Lebo, keď 
sa naši krajania kolonizovali v minulom storočí na Kaukaze, 
mohli si vybrať miesto podľa svojej vôle, na rovine alebo vo 
vrchoch. Naši si vybrali prímorské vŕšky, zarastené dubovými 
horami. A tak museli najsamprv rúbať lesy, klčovať a 
premeňovať ich na role, lebo otázka chleba bola prvá. Za 
niekoľko rokov museli bývať v »zemľankách«, primitívnych 
príbytkoch, vykopaných v zemi a prekrytých strechou. Keď už 
vyšli z najhoršej roboty a mali akési zeme, mohli pomýšľať na 
stavbu domov. Čo ich najviac charakterizuje a ctí, je fakt, že 
najprv vystavali tú školu, ktorá slúžila aj za modlitebňu — a len 
potom budovali súkromné domy. Možno povedať, že na celom 
okruhu okolo Novorosijska nebolo krajších, výstavnejších a 
čistejších dedín, ako tie, čo založili naši krajania. 

Byt mal som teda v škole, dokonca zariadený: bola tam 



 

posteľ, stôl a stoličky. To bol veľký prepych po tom nekonečnom 
putovaní, keď som celé dni a noci trávil v železničných vagónoch. 
Aj plat som mal skvelý. Dostal som na mesiac 55 rubľov. Za 20 
rubľov mal som stravu na celý mesiac, samú husacinu, kuracinu 
a báječné morské ryby. 35 rubľov ostalo mi vo vačku. Bál som sa, 
že čoskoro bude zo mňa boháč. 

Keď som prišiel prvý deň do tej dedinky, s husličkami, 
kufrom a s pokrovcom, ohlásil som sa u starostu. Chlapi mali tam 
práve schôdzu. »A viete vy po rusky? spýtali sa ma. »Nie veľa, no 
naučím sa.« — »Takého učiteľa my nepotrebujeme,« — povedali. 
To bolo špatné privítanie. Do týždňa vyhraly to však tie moje 
husličky. 

Práca v škole bola radostná. Mali sme dostatok českých 
učebníc, ktoré sme dostávali zdarma od Československého 
spolku v Novorosijsku, učebníc, vydávaných Štátnym 
nakladateľstvom v Prahe. Pre deti bolo to nové, keď i v škole 
vyučovaly sa v reči, ktorú užívaly doma; predo mnou boli tam po 
dlhé roky vždy len ruskí učitelia. 

Vidím ich dosial v duchu, ako čítajú vlastivedné články z 
krajiny, ktorá bola ich pôvodnou vlasťou, čujem ich, ako spievajú 
naše piesne a recitujú básne, spomínam na ich rodičov, ako ma 
zvali na besedy, kde som im mal rozprávať o Československu. Aj 
keď sme sa v škole učili tiež rusky, preberali zemepis i históriu 
Sovietskeho sväzu a neodpútavali sa od sovietskej skutočnosti, 
jednako mali sme dosť príležitosti i času, vracať sa v 
myšlienkach do Československa a aspoň dotýkať sa jeho kultúry. 
So žiakmi mali sme každý deň aspoň štvrť hodiny telocvik. Cvičili 
radi —: bolo to vždy pred školou — lebo to bolo pre nich celkom 
nové. No nielen pre nich. Pamätám sa — raz prišiel k nám do 
školy inšpektor. Čudná inšpekcia! Bol Rus a nerozumel z 
vyučovania ani slova. Rozhodol som sa preto, že mu pôjdeme 
aspoň zacvičiť. Decká boly ako strunky, vyznamenaly sa. A keď 
sa inšpektor dozvedel, že cvičíme každý deň, bol celkom 
nadšený. Lebo telesná výchova vtedy ešte nejestvovala na 
sovietskych školách. 



 

Z Československa chodily mi pravidelne noviny, priniesol 
som so sebou knihy. Schádzali sme sa v nedeľu v škole, celá 
dedina, čítal som im celé sväzky na pokračovanie, usporadovali 
sme debatné odpoludnia a zábavné besiedky. Bolo im všetko 
nové Veď oni tu žili už od 60. rokov minulého storočia, zapadli 
sem ako kameň do vody, boli bez spojenia s domovom a 
udržovali si len tú svojskú kulturu ktorej sa dostalo ich dedom v 
starej vlasti. Okrem niekorkých starých kalendárov alebo 
modliacich knižiek nemali nič tlačeného vo vlastnej reči. Všetko 
ostatné pramenilo len zo spomienok otcov — a tie boly v 
synovskom podaní skreslené fantáziou i časom. Pamätám sa, že 
sa ma raz spýtal dedko Vlčkov, ten, ktorý prišiel na Kaukaz 12-
ročný, či četníci v Prahe dosial nosia kohútie chvosty na 
klobúkoch. Ťažko bolo vysvetliť mu, že to boli rakúski žandári. 
Tak isto ťažko bolo aj ostatným dať konkrétne predstavy o 
Československu. Sú ako malučičká kvapka v nedozernom 
ruskom mori, bez podpory zo starej vlasti, bez styku. Dnes 
sovietska vláda vydala pre nich aj české učebnice a do tých dedín 
ustanovuje aj menšinových učiteľov, pokiaľ ich má. Len 
zábavných kníh je málo — celých knižníc už vôbec niet. Zdá sa 
mi, že je to naša vina. 

I keď viem, že tí ľudia sa k nám už nikdy nevrátia, poznal 
som, že túžia byť s nami aspoň trochu kultúrou a duchom 
spojení, keď už sú s nami jedna krv, a prial by som im, aby sa toho 
dočkali. Nie tak ako krajania v Pavlovke, keď som sa k nim z 
číročistej náhody ja zatúlal — prial by som im, aby kultúrny styk 
s nimi bol organizovaný s našej strany a prípadne aj so strany 
amerických krajanov. Prial by som im to, tak ako svojim 
krajanom na celom svete prajeme všetko najlepšie! 

V jubilejnom roku republiky, ktorý mal vyznieť radostne, 
dostali sme sa do ovzdušia, aké nemôže byť žriedlom tohto 
pocitu. Demokratické práva a slobody, ktoré si náš ľud vybojoval 
na svetových frontoch a zaplatil zaň najvyššiu daň, sú dnes viac 
ako kedykoľvek predtým ohrozené. Fašizmus, doktrína 

tak blízka každému, kto vo väčšom-menšom merítku 



 

zakladá svoju moc a hmotnú i duchovnú nadvládu na násilí, či už 
zahaľovanom alebo brutálnom, tento fašizmus pripravil nám 
zvláštnu situáciu. 

20 rokov po svetovej vojne, ktorá bola slávnostne vyhlásená 
za poslednú, 20 rokov Spoločnosti národov a rozličných paktov, 
napospol podpisovaných s cieľom večného mieru, týchto 20 
rokov sa končí akútnym nebezpečenstvom ešte strašnejšej 
pohromy. 

Chceli sme v týchto dňoch robiť bilanciu dvadsaťročnej 
práce a boli sme pripravení vyhlásiť ju za aktívnu, i keď 
rozdeľovanie ziskov nekrylo sa tak celkom s predstavami ľudu o 
tejto veci. Chceli sme robiť plány ďalšieho budovania a 
všestranného usilovania, plány na posilnenie republiky 
najbezpečnejším spôsobom, rozšírením i prehlbením 
demokratických práv a slobôd — lež fašistické nebezpečenstvo 
nateraz zahatalo nám cestu. 

Mali sme jubilovať — a musíme bojovať. Musíme obhajovať 
ten kus slobody, čo máme, i to dobré, čo bolo vykonané. Zatíname 
zuby, no stojíme v pohotovosti, dobre vediac, že za najcennejšie 
statky ľudstva muselo sa vždy bojovať. No ak nás história 
poučila, že sú rozličné stupne slobody a práv, tu vo svojom boji 
proti fašizmu, za slobodu a demokraciu musíme ísť až po tú 
hranicu, ktorá vylučuje akékoľvek násilie a nadvládu a zabezpečí 
trvalý, plodný rozvoj práce a ducha sbrataných národov. 

Musíme nájsť druhý smer rázcestia, na ktorom sme stáli po 
svetovej vojne pomýlení. 

Dosial neuverejnená prednáška z r. 1938 

  



 

O ARMÁDE PEROM VYZBROJENEJ 

Čo sú rabselkori a akú úlohu hrajú v SSSR? 

Súdruh Lenin už dávno hovoril, že časopis bude len vtedy 
robotníckym, keď bude písaný samými robotníkmi. Ak až dosial 
nie je možné previesť túto zásadu na plných sto percent, musíme 
sa aspoň snažiť, aby robotníci a maloroľníci v našej 
komunistickej tlači hrali vážnu a zodpovedajúcu úlohu. 

V Sovietskom sväze je nateraz okolo 300 tisíc robotníckych 
a roľníckych dopisovateľov. To je úctyhodná armáda, vyvolaná 
rozmachom sovietskej kultúry, revolučným rašením a chápaním 
najvážnejšej epochy, ktorú Sovietsky sväz teraz prežíva — 
chápaním významu socialistickej výstavby štátu. 

Táto 300-tisícová sieť rabselkorov je rozvetvená po celom 
SSSR. Týchto dopisovateľov nájdete všade: vo fabrike, na závode, 
v úradoch, na dedinách, v organizáciách. Rabselkori vidia všetko. 
Rabselkori píšu o všetkom. Bolo by však mylné domnievať sa, že 
ich úloha začína i končí sa kritikou jestvujúcich nedostatkov v 
hospodárskom, politickom a kultúrnom živote toho prostredia, 
v ktorom rabselkor žije. Je pravda, že táto kritika nedostatkov 
tvorí až dosiaľ najväčšiu časť ich pôsobnosti. Rozhodne sa však 
nesmie zaznávať ich obrovská váha v priamej účasti na 
zdokonalení celého sovietskeho života. Tak ako my, aj ruskí 
rabselkori dobre vedia, že kritika nedostatkov je neplodná a 
prázdna, ak nevieme súčasne dať návrh, ako nedostatky 
odstrániť. Práve v tom je ohromná cena ruských rabselkorov, že 
oni nielen odhaľujú skryté alebo kýmkoľvek skrývané 

nedostatky vo výrobe, správe a vôbec v sovietskom živote, 
no že oni súčasne vypracujú svoj návrh a plán, akým spôsobom 
tieto nedostatky odstrániť. 

Organizačná sieť rabselkorov 

je veľmi jednoduchá. V Sovietskom sväze sú dva typy 
časopisov: 1. časopisy v našom smysle slova, tlačené, vydávané v 



 

tisícoch exemplároch, a 2. časopisy nástenné, tzv. »stengazety«, 
vydávané len v jednom exemplári. Týchto stengazet je veľmi 
mnoho. Na veľkých fabrikách a závodoch každý jednotlivý cech 
má svoju stengazetu, ona je v každom úrade, v každej dedine, v 
každej organizácii. V nej odráža sa politický, hospodársky i 
kultúrny život tej složky, toho cechu, úradu, dediny, školy, v 
ktorých táto stengazeta vzniká a v ktorých plní svoj cieľ. Ona je 
do istej miery i ideálnym typom robotníckeho alebo roľníckeho 
časopisu, lebo on skutočne je od začiatku až do konca napísaný a 
ilustrovaný samými rabselkormi. 

Tak hľa — rabselkori sú soskupení okolo redakcií časopisov 
tlačených i nástenných. 

Aký vzťah majú k redakcii? 

Rabselkori pracujú každý na svojom mieste ako robotníci, 
roľníci, úradníci. Oni sú úzko spätí so svojou prácou, oni si 
všímajú spôsob výroby a práce na svojom mieste, oni skúmajú 
nálady okružujúcej ich spoločnosti, oni pozorujú všetko, čo sa 
ckclo nich robí. Je v sovietskom živote veľa dobrého, oni o tom 
píšu, aby i na druhých miestach vzali si príklad. Je veľa zlého — 
oni o tom píšu, aby upozornili i druhých. Oni nemilosrdne bojujú 
s nehospodárnosťou na fabrikách, bojujú s byrokratizmom v 
úradoch, bojujú s úkazmi nekultúrnosti v spoločenskom živote. 
Tieto zprávy oni prinášajú alebo posielajú do redakcie 
upozorňujúc ju súčasne, na co najma mala by tlač obrátiť 
pozornosť verejnosti. Stava sa často, že redakcia je rabselkormi 
upovedomená o určitom nedostatku, vyskytujúcom sa na 
rôznych miestach — ona takým spôsobom má príležitosť 
vyvolať v tlači celú kampaň proti podobným nezdravým zjavom 
a odstraňovať ich v širokom merítku. 

Aký vzťah má redakcia k rabselkorom? 

Výstavba socializmu — to je veľmi ťažká úloha, ku ktorej 
sovietska pracujúca verejnosť pristúpila s najväčším 
vynaložením síl. Zlepšenie výroby na fabrikách a závodoch, 



 

zlepšenie zaostalej poľnohospodárskej výroby, zdokonalenie 
sovietskeho administratívneho aparátu, to všetko je úloha tak 
ťažká, prijímajúca toľko rôznych bojovných foriem, toľko 
námahy, húževnatosti a sebazaprenia, že bola by sotva 
splniteľná bez armády bojovníkov na mieste — rabselkorov. 
Ústredné úrady vydávajú smernice, ktoré by sa akiste nedočkaly 
žiadúceho splnenia, keby redakcia nemala svoje kádre 
spolupracovníkov v samotných robotníkoch a roľníkoch. Ona 
svoláva vždy v takých prípadoch svojich rabselkorov na porady, 
objasňuje im centrálne smernice, objasňuje im cieľ poriadanej 
kampane a usnáša sa po dlhotrvajúcich a dôsledných debatách, 
akým spôsobom pristúpiť k práci na miestach, na priemyslových 
jedno ach i v dedinách, aby tieto smernice boly vyplnené a rôzne 
kampane aby našly ohlas v najširších kruhoch sovietskej 
verejnosti. Dopisovatólia rozchádzajú sa potom domov, konajú 
svoju úlohu. Nielenže objasňujú takú vec v nástenných 
časopisoch no oni za ňu agitujú v prestávkach napoludnie, 
agituju na schôdzach závodných, cechových, partijných, 
rozjasňujúc význam usporiadanej akcie jednoducho a prosto 
svojím srozumiteľným jazykom. 

Politicko-žurnalistické vzdelávanie rabselkorov. 

Rabkori na každom závode, fabrike, veľkom úrade sú 
zorganizovaní v dopisovateľskom krúžku. Tieto krúžky 
skoncentrované sú obyčajne okolo nástenných časopisov. Tam, 
kde sa v mieste vydáva i tlačený časopis, má i on svoj pevný kruh 
stálych dopisovateľov. 

V čele takéhoto dopisovateľského krúžku stojí 
predsedníctvo, ktoré riadi činnosť i výchovu členov, rozdeľuje 
úlohy jednotlivým členom, určuje spôsob dopisovateľskej práce 
a dozerá na ňu. Predsedníctvo dopisovateľského krúžku — ako 
každej organizačnej složky — je povinné skladať účet zo svojej 
činnosti, robiť jej prehľad za určité uplynulé obdobie 
a informovať všetkých členov, pripravujúc ich na ďalšie úlohy, 
ktoré možno predvídať. Pravidelne bývajú porady krúžku pred 
vydaním nového čísla nástenného časopisu. Bývajú však 



 

i mimoriadne a neočakávané udalosti i situácie, ktoré treba 
posúdiť rabkorovským krúžkom, aby on určil si správne 
stanovisko k veci. Vtedy svolávajú sa mimoriadne schôdzky 
členov krúžku. 

Každý člen takéhoto krúžku môže však písať i do tlacených 
časopisov, lebo dopisovateľstvo je dobrovoľnou verejnou 
činnosťou. Tak každý sovietsky časopis má pevný kruh svojich 
dopisovateľov a stará sa o to, aby práca rabkorov bola 
produktívna a slúžila svojmu cieľu. 

V každej redakcii sovietskeho časopisu býva (okrem 
druhých) jeden redaktor, ktorý vedie rabselkorovské hnutie 
okolo dotyčného časopisu. Dopisovateľské krúžky i jednotliví 
prispievatelia sú soskupení v akýsi nový rozšírený krúžok okolo 
redakcie časopisu. Redaktor vedúci dopisovateľské hnutie je 
vlastne politicko-novinárskym vychovávateľom členov krúžku. 
Usporaduje prednášky z odboru politických vied, po stránke 
novinárskej stará sa, aby dopisovatelia vyjadrovali svoje 
myšlienky zkrátka, stručne a jasne, radí, čo písať a ako písať, ako 
sa orientovať v rôznych zjavoch a úkazoch, aby dopisovateľské 
zprávy o nich boly pravdivé a podložené skutočnosťou. Táto 
výchovná práca dáva cenné plody: je radostné čítať kratučké, ale 
jasné listy ruských rabkorov, listy, v ktorých sa vždycky skrýva 
cenné zrniečko, listy, ktoré sú síce obyčajne skúpe na slová, 
avšak ťažké neprifarbenou, holou skutočnosťou. 

Krúžky rabselkorov sú organizáciami dobrovoľnými, ako 
dobrovoľnou je i celá ich činnosť; nemajú žiadny organizačný 
poriadok. Robotnícky dopisovateľ nemusí byť členom žiadneho 
krúžku. Na druhej strane môže prispievať do ktorejkoľvek 
»stengazety« alebo periodického časopisu. 

To nie je však všetko. V Moskve je vysoká škola žurnalistická. 
Do tejto školy — ako ostatne na všetky sovietske univerzity — 
prichádzajú učiť sa robotníci a roľníci, ktorí vedia svoje 
myšlienky vyložiť písomne a pred vstupom do školy pracovali v 
partijných a sovietskych organizáciách. Z týchto prostých 
rabselkorov vychovávajú na vysokej novinárskej škole 



 

redaktorov, ktorí by boli zárukou výbornej práce na poli tlače. 
Okrem toho sú pri tejto vysokej škole ešte mnohé večerné kurzy 
pre pokročilejších i začiatočníkov-rabkorov, ktoré majú za cieľ 
hlavne vychovať dobrých pracovníkov-žurnalistov v nástenných 
gazetách, ktoré sú taktiež veľmi závažným činiteľom v 
sovietskom verejnom živote. 

Komunistická strana a rabselkori. 

V meštiackych stranách a v ich časopisoch veľmi často 
vykrikuje sa do sveta tvrdenie, že ruskí rabselkori sú pod 
diktátom komunistickej strany, že sú to samí komunisti a pod. 

Je to priezračná lož, majúca za cieľ snižovať vždy a všade 
vážnosť úlohy a práce komunistickej strany vo verejnom ruskom 
živote. 

V tom obrovskom množstve ruských dopisovateľov je 
pomerne málo komunistov. Všetci rabselkori však už tým, že 
snažia sa spolupôsobiť pri výstavbe socialistickej spoločnosti, 
priamo sa stýkajú s prácou komunistickej strany, idú s ňou ruka 
v ruke a v partajných organizáciách načierajú rady, skúsenosti a 
ešte väčšie odhodlanie k tejto cennej práci. Práve tým, že oni 
dobrovoľne, z vlastného popudu stavajú sa do radov 
budovateľov lepšieho života Sovietskeho sväzu, tým vyslovujú 
súhlas s prácou komunistickej strany, ktorá má ten istý cieľ. 

Pre komunistickú stranu naopak je to zadosťučinením, že i 
bezpartajní robotníci a roľníci nielenže ju uznávajú, avšak často 
za veľmi ťažkých okolností stavajú sa jej po boku a súčasne s ňou 
— plece k plecu — vedú úporný boj proti všetkému, čo je ešte 
nedokonalé a zlé v sovietskom živote. 

Komunistická strana podporuje hnutie rabselkorov a temer 
každodenne drobné i veľké víťazstvá rabselkorov na vnútornom 
nepriateľskom fronte dávajú jej právo na to, aby v nich videla 
svojich najlepších spojencov-dobrovoľníkov. 

Ročenka Slovenskej chudoby, 1929 



 

  



 

PRVÝ POHĽAD 

V roku 1927 na jeseň prišiel som do Moskvy na Štátny ústav 
žurnalistiky (Gosudarstvennyj inštitút žurnalistiki = GIŽ). Giž 
zaberá veľkú budovu, bývalý šľachtický palác, na Miasnickej 
ulici. Je to jedna z najrušnejších moskovských ulíc. Sem schádzali 
sa v prvých septembrových dňoch mladí robotníci, roľníci a 
vojaci so všetkých strán SSSR. Opakujem: robotníci, roľníci, 
vojaci. Zaplnili priestrannú budovu mlčanliví obyvatelia severu, 
dobrácki Ukrajinci a veselí chlapci z juhu. Bolo to prvý raz, čo 
som videl toľko národností pospolu. Najviac bolo Rusov a 
Ukrajincov. Boli však i Tatári, Kalmyci, Gruzíni, Arméni, Čerkesi, 
kaukazskí horali, boli Kirgizi z Kazachstanu, Turkmeni od 
Samarkandu, Turci z Azerbajdžanu, Marijci, Sibiriaci, Jakuti od 
Lény a niekoľko z Ďalekého východu, medzi nimi aj jeden 
Kórejec. Títo z Vladivostoku cestovali 10 plných dni vlakom, kým 
sa dostali do Moskvy — a koľko im mnohým bolo na voze alebo 
po vode treba ísť do Vladivostoku, to sa neráta. Poschádzali sa 
však, zaplnili budovu a oboznamovali sa, hoci ich prirodzená 
zvedavosť a túžba po poznaní bola do istej miery zatlačená do 
úzadia napätím a očakávaním výsledku prijímacej skúšky. 
Nepočul si medzi nimi chvastavých rečí, nevynášali sa tým, čo 
vedia alebo nevedia: každý z nich čakal sebavedome, kedy naň 
príde na skúšky rad, bo každý bol presvedčený, že vykonal 
prípravu tak, ako najlepšie mohol. Nebola to ich vlastná vôľa a 
želanie: plnili jednoducho príkaz a želanie tých, ktorí ich do 
Moskvy poslali. 

Kto posiela týchto študentov do Giža? 

Giž patrí medzi tie vysoké školy, do ktorých sú prijímaní len 
členovia komunistickej strany alebo komsomolci — vo veľmi 
zriedkavých prípadoch. To znamená, že do Giža nejde ten, komu 
sa náhodou zachce byť žurnalistom, ale ten, koho bunka strany, 
v ktorej pracoval a osvedčil sa, do školy pošle. Je prirodzené, že 
do Giža sú posielaní hlavne schopní a agilní rabkori a rabkori, 
ktorí pracovali v časopisoch verejných, odborných, závodných 
alebo nástenných, a ktorí prejavili v tomto smere zvláštne 



 

nadanie. 

Po návrhu bunky strany dostane taký robotník po určitú 
dobu platenú dovolenú, aby sa mohol dostatočne pripraviť na 
skúšku. Prv ako sa dostane k vlastnej prijímacej skúške, musí 
prejsť skúškou v rajónnom a potom krajskom výbore strany. Tu 
skúšajú hlavne politickú zdatnosť každého jednotlivca. 

Sama skúška bola veľmi zaujímavá. Ruština, matematika, 
zemepis, dejiny socializmu, dejiny ruskej strany, politická 
ekonómia, súčasná hospodárska a politická situácia vo svetovom 
meradle. To bolo asi všetko. 

Najprv som bol prekvapený výzorom týchto chlapcov, 
potulujúcich sa budovou Giža. Akí boli mnohí z nich biedni, v 
ošúchaných šatoch, v juchtových čižmách alebo bakančiach, v 
jednoduchých rubáškach a často aj v starých vojenských 
plášťoch, ktoré si dochovali zo všetkých možných frontov 
občianskej vojny! Nikdy nezabudnem na jedného z nich: stál na 
chodbe, vychudnutý, chorľavý a plavovlasý — zrejme zo severa. 
Na zemi ležalo jeho konopné vrece, v ktorom mal zabalenú 
rezervnú rubášku a kus čierneho chleba. 

Hneď nato bol som prekvapený pohotovosťou, rozhľadom, 
smelosťou a presnosťou odpovedí týchto chlapcov pri skúške. 
Najmä vo vedách politických, v histórii ruskej strany a v súčasnej 
svetovej situácii takmer všetci vynikali natoľko, že bolo možné 
iba čudovať sa. I ten, ktorý stál po takú dlhú dobu pri svojom 
konopnom, úbohom vreci na chodbe, chorľavý a zimomravý, 
rozhorel sa pri svojich presných a jasných odpovediach akýmsi 
vnútorným ohňom — bol si istý svojou vecou. Prekazili mu však 
predsa jeho radosť a túžbu po novom vzdelaní: pri skúške obstál 
veľmi skvele, prijali ho — a okamžite poslali na liečenie. 

Skúšky pri nieko!lkých skúšobných komisiách trvaly vyše 
týždňa. Predpoludním i popoludní boly vždy vyvesené oznamy o 
výsledkoch. 

Postávali pred nimi a hľadali svoje mená. U mnohých bola 
poznámka: »Nedostatočná doba členstva v strane. Prihlásiť sa na 



 

budúci rok.« »Odkomandovaný na jednoročnú prax tam a tam.« 

Len v zriedkavých prípadoch bol dôvodom nedostatočný 
prospech. Nielen tí, čo nevyhoveli požiadavke prvej, nielen tí, čo 
boli zásadne prijatí, avšak vopred ešte poslaní na prax do 
niektorej redakcie alebo i do závodu, no i tí, čo nevyhoveli pri 
skúške, odchádzali s vedomím, že sa tu žiadna krivda nestala. Tu 
neplatí žiadna protekcia, tu nepôsobia žiadne zákulisné vplyvy. 
Veď v záujme celku by bolo, aby čím viac pracujúcej a toľkým 
nadšením naplnenej mládeže mohlo nadobudnúť čím vyššieho 
vzdelania, lebo obrovský rozmach na poli kultúrnej revolúcie 
potrebuje, aby sa všetky ruky priložily k dielu. 

Tí, ktorí podmienkam nevyhoveli, odchádzajú s vedomím, že 
nie je to žiadna porážka ani hanba. Jednoducho treba nedostatok 
napraviť, na svojom 

mieste naďalej usilovne pracovať a tak v tom veľkom 
súručenstve ostatných druhov v práci zas nadobúdal ďalších 
vedomostí, skúsenosti a osobnej pevnosti. Železná disciplína 
priamo zvoní v týchto chlapcoch. 

A tých 350, čo boli v r. 1927 do Giža prijatí, s plnou 
vážnosťou a vedomím zodpovednosti pred celou sovietskou 
verejnosťou — nastupuje do práce. 

Slovenské hlasy, príloha Národního 
osvobození, roč. III., 23. IV. 1931, č. 17 

(besednica). 

  



 

REŽIM V GOSUDERSTVENNOM INSTITUTE 
ŽURNALISTIKY 

Prvé, čo mi padlo do oka, bolo, že do Giža, štátneho ústavu 
žurnalistiky, boli prijímaní len robotnici, roľníci a vojaci. Boli 
veľmi jednoducho, ba až chudobne oblečení, lebo 
západoeuropská paráda a módne žurnály sú nielen im, no celej 
sovietskej verejnosti celkom cudzie. V tej krajine, kde si 
zaumienili uskutočniť v krátkej dobe také obrovské 
hospodárske, sociálne a kultúrne úlohy, nemajú času na parádu. 
Títo chlapci však prišli do Moskvy bez prostriedkov. A preto sa 
im muselo dostať úplného zabezpečenia. 

Nenahnevajte sa, ak vás požiadam, aby ste si vzali do ruky 
ceruzku. Príde teraz jedna z najzaujímavejších vecí, čím sa v 
ohľade poskytovania vzdelania odlišuje SSSR od celého 
ostatného sveta. 

Teda: čo všetko dostal a dostáva študent Giža? 

1. Bezplatný byt. V roku 1927/28, keď som tam ja bol, nebolo 
ešte spoločného internátu. Bývali sme na niekoľkých miestach 
po Moskve roztratení, v spoločných izbách. V žiadnej miestnosti 
nebolo viac ako 10 ľudí. V štúdiu to neprekážalo — každý totiž 
mal dosť času študovať v pohodlných študovniach v školskej 
budove. Študenti, ktorí sa do Moskvy nasťahovali aj so ženami 
(ba niekolkí boli aj s deťmi), dostali samostatnú izbu. — Dnes má 
Giž svoj vlastný, priestranný a veľmi pohodlný internát priamo 
pri školskej budove. 

2. Bezplatné stravovanie. V školskej miestnosti bola 
spoločná jedáleň. Na raňajky bolo neobmedzené množstvo čaju, 
veľká žemľa buď s maslom, salámom, syrom, vajíčkom alebo 
sklenkou kyslej smotany. Na obed bola polievka s hovädzím 
mäsom a potom najmenej trojaké mäso s príkrmom; každý si 
mohol vybrať. Po mäse bol ovocný kompót alebo známy ruský 
kyseľ Pri obede bol k dispozícii chlieb čierny, biely alebo žemle v 
ľubovoľnom množstve. Na večeru bolo obyčajne mäso alebo 
sendviče s čajom. Prirodzene, že ten, komu niekedy nestačila ani 



 

výdatná porcia, mohol dostať »duplu« (prepáčte mi tento 
vojenský termín1!. Bol tam jeden Lotyš, obrovskej postavy. 
Správa školy sa usniesla, aby dostával pravidelne dve porcie. 

3. Desať rubľov na mesiac dostával každý z nás. To bolo na 
cigarety a podobné »nutnosti« Bolo to pomerne dosť. Veď sme z 
týchto peňazí ešte upisovali na industrializačnú pôžičku! A 
potom — temer každý z nás mal bočný zárobok, lebo každý 
pracoval v niektorom časopise. 

4. Dva ruble 50/100 mesačne dostal každý na práčňu. Bol to 
obnos postačujúci. 

5. Každým rokom dostával každý študent 53 rubľov na 
ošatenie. Bolo to smiechu, keď po výplate týchto peňazí začali sa 
do školy trúsiť prví chlapci, vyobliekaní do nových zimníkov! Ani 
tu nebolo žiadneho predstihovania v móde — zdá sa, ani keby v 
Sovietskom sväze bolo všetko uniformované. Aspoň približne. 
Ostatne čiapka, rubáška i čižmy boly aj za cárskeho Ruska 
obvyklou garderóbou väčšiny. Nie je to teda znakom chudoby a 
biedy alebo teroru dokonca, ako sa mnohý, kto sa za týždeň po 
SSSR pookúňal, snaží dokazovať. 

6. Ženatí študenti alebo tí, ktorí predtým boli živiteľmi 
rodiny, dostávali určitý obnos, aby ich chodom na štúdiá neboly 
rodiny ukrátené. A takých prípadov bola dobrá tretina. 

7. Okrem toho dostávali sme mesačne aspoň dva razy 
bezplatné lístky do divadiel a ešte častejšie do kina, hoci sme 
mali okrem toho vlastné kino v škole. 

V tom sa hralo dva razy do týždňa. Ináč sme dostávali lístky 
do divadiel s 3/4 sľavou a do mestských kín za 10—15 kopejok. 

To je všetko. Nie je toho málo. Často som sa nad tým 
zamýšľal a vyratúval si aspoň približne celkový mesačný náklad 
na 350 gižovských študentov. A ak si uvedomíme, že rubeľ je 
našich 17 Kčs, dospejeme k ešte úctyhodnejšiemu obnosu. 

Vtiera sa otázka: Ako to môže sovietska vláda robiť? 
Odpoveď je ľahká. V Sovietskom sväze sa predsa podnikajú ešte 



 

oveľa grandióznejšie veci, ktoré sa u nás nerobia. A môžu ich tam 
robiť práve preto, lebo tam zas nerobia také veci, aké robia na 
západe a v celom ostatnom svete. Tu je iná vec dôležitejšia: 
sovietska vláda musí dať študentom všetko, čo potrebujú. 
Jednou z jej veľkých úloh je aby si vychovala svoju vlastnú 
proletársku inteligenciu z radov pracujúceho, nový poriadok 
budujúceho obyvateľstva. A pretože sú to chlapci, ktorí sa rodili 
v smutných domoch fabrických kolónií alebo vyšli zpod 
slamených dedinských striech, z chudobných, vypálených stepí a 
stredoázijských šiatrov, nemajú majetku a žiadnych 
materiálnych možností. Majú len otvorenú hlavu, zvedavé oči i 
uši. bažia za poznaním, ktoré by bolo možné v praxi využiť a 
uplatniť — a to je všetko. Aby mohli študovať, musia zdarma 
bývať, jesť a obliekať sa. Toho sa im v plnej miere dostáva. 

Prišlo mi často na um: veď nie je len Giž! Koľko je podobných 
škôl v jedinej Moskve, kde sú študenti materiálne zabezpečení 
tak ako v Giži, a koľko škôl, kde dostávajú viac! Koľko škôl je na 
území celého SSSR! Tu aspoň čiastočne vyniknú tie obrovské 
sumy, ktoré soviety vynakladajú na kultúrne ciele a na výchovu 
pevného kádru pracovníkov, ktorí by boli bezpečnejšími ako 
nateraz nevyhnuteľné zlo — domáci i zahraniční špecialisti, 
podobní tým, ktorí už niekoľkokrát figurovali v známych 
procesoch proti záškodníkom ako obvinení. 

Všetci študenti jednotlivých troch ročníkov sú rozdelení na 
krúžky približne po 20 členoch. Tí, ktorí neovládajú nadostač 
ruštinu a príprava ktorých je z toho dôvodu aj slabšia, tvoria 
zvláštnu skupinu národnostných menšín. Študujú pravidelne o 
jeden rok dlhšie. 

Dostávali sme z jednotlivých predmetov tlačené úlohy. V 
nich boly dané široké otázky a pri tých bol ukázaný materiál, 
ktorý treba prečítať a spracovať. Každá otázka mala byt takto 
osvetľovaná s niekoľkých hľadísk. Najmä v národnom 
hospodárstve a v histórii vývoja spoločnosti boly otázky veľmi 
široké a dôkladné. V Giži je obrovská knižnica, kde si každý 
študent vypožičal knihy potrebné k osvojeniu určitej časti 



 

učebného programu. V rozsiahlej študovni utiahol sa každý do 
svojho kútika, alebo boli zvykli tiež pracovať 2—3 spoločne. 
Videlo sa mi zo začiatku, že je to voľačo neprirodzeného: 
robotníci ešte ani dobre nesmyli olej s rúk, z roľníkov nestačil 
ešte vyprchať zápach hnoja — a už sa majú rozumieť mapám v 
atlasoch, vyberať čo treba z hrubých kníh — vyznať sa v 
štatistických tabuľkách a čítať diagramy. Často som si položil 
otázku: nie sú to predsa priveľké požiadavky? 

A skutočne: hneď v prvých dňoch mnohí z týchto otvorených 
chlapcov a dievčat predložili profesorovi, ktorý sa nevedel vžiť 
do ich položenia, túto jednoduchu požiadavku: »Naučte nás 
najprv, ako zaobchodiť s knihou a čo si z nej vybrať! Kníh máme 
hŕbu, ale nevieme, či z nich vyberáme to pravé!« Niekoľkým to 
teda ukázali. Väčšina sa sama prebíjala cez prvé začiatky. Najprv 
išla práca pomaly, úporne, študenti vynakladali neobyčajnú 
energiu, aby sa naučili hľadať zlaté zrnká teórie, ktorá pred nimi 
trčala donedávna ako zakliata hora. Hľadali, mučili sa, učili sa, a 
nepopustili, kým sa nedopracovali k výsledku. 

Na spracovanie veľkých úloh mali sme týždeň, aj desať dní. 
Po tejto dobe bola trojhodinová konferencia. Celá látka prebrala 
sa znovu podľa otázok, kladených profesorom. Debaty zúčastnili 
sa v priebehu konferencie všetci študenti. Vykladali svoje názory 
i pochybnosti, oponovali druhým, ktorí už k veci prehovorili, 
vyjasňovali si obzory a napokon získali jasný obraz toho, čo sa 
im v študovni a s hŕbou hrubých kníh videlo také strašné a nad 
ich sily. Prešly dva-tri mesiace, a nik by bol v smelých, čulých a 
myšlienkove bystrých študentoch nepoznal už tých, čo 
začiatkom septembra prechádzali po chodbách rozsiahlej 
budovy Giža a čakali rozhodnutie najbližšej budúcnosti. 

Slovenské hlasy, príloha Národního 
osvobození, roč. III., 21. V. 1931, č. 21. 

  



 

PRÁZDNINY POSLUCHÁČA ŽURNALISTICKEJ ŠKOLY V 
MOSKVE 

Koncom decembra nastaly zimné prázdniny. Vtedy každý 
gižovec dostal voľnú jazdenku, kam len chcel — a boli veru 
mnohí, ktorí sa rozbehli až do Blagoveščenska alebo dokonca až 
do Vladivostoku. Okrem voľného lístku dostal každý vyplatené 
všetky normálne peňažité požitky a stravné za dni, v ktorých 
nepoužíval kuchyňu v škole. Urobil som si vtedy výlet na Kaukaz. 
V škole zostali len tí, ktorí by celú dobu prázdnin boli 
spotrebovali na cestu: Jakut sa z magistrály nemohol dostať po 
Léne do Jakutska, Sibiriakom od dolného toku Obu alebo Jeniseja 
tiež by bolo ťažko. 

Iné to bolo na letné prázdniny, ktoré sa začínaly v prvých 
dňoch mája. Vtedy sa každý snažil dostať sa z Moskvy von, lebo 
letné mesiace nie sú myslím v Moskve o nič príjemnejšie ako v 
ktoromkoľvek veľkom meste západnej Európy. Riaditeľstvo 
školy alebo študenti sami dohovorili sa s redakciami časopisov 
— a išlo sa na letnú prax. Každý sa snažil vybrať si čím 
príjemnejšie letovisko a treba po pravde priznať, že sa podľa 
možnosti vyhovelo každému. — Veľmi ma vtedy lákal 
najkrajnejší sever, kde práve začínal polárny deň s 
nezapadajúcim slnkom. Vybral som si mestečko Murmansk na 
severnom pobreží polostrova Kola za miesto svojej praxe. Ale 
profesor, ktorý mal na starosti spostredkovanie letných miest, 
mi vravel: »Časopis tam vychodí, to je pravda. Honoráre však 
vyplácajú v podobe haringov,« — dobavil so smiechom. — »Tam 
by ste nevyžili a ešte by ste dostali kurdeje.« 

Vybral som sa teda na juh, na Čierne more do Novorosijska, 
ešte s jedným kamarátom. Stali sme sa členmi redakcie Krasnoje 
Černomorie a veselo začali pracovať. To neznamenalo sedieť od 
rána do večera v redakcii. Behali sme od šiestej ráno až do obeda 
i dlhšie mestom, po všetkých úradoch, po fabrikách, 
cementových závodoch, v prístave, do všetkých par- tajných i 
sovietskych inštitúcií sme každodenne nahliadali a na obed sme 
sa vracali do redakcie, kde sme nasbieraný materiál spracovali. 



 

Nikdy nezabudnem, že môj prvý deň praxe začínal velmi 
zaujímavou náhodou: do prístavu prišlo šesť sovietskych 
podmorských člnov, a keď posádku išli privítať predstavitelia 
strany a mestského sovietu, vzali ma ako zástupcu tlače. 

Náš základný mesačný plat bol 90 rubľov. Skvelý plat — ak 
si pomyslím, že som raňajkoval za 15 kopejok. obedoval za 55—
60 kopejok a večeral za 40—50 kopejok. Nebol to však žiaden 
plat »privilegovaných«. Súdruh Zelinka od Bánoviec, s ktorým 
som v r. 1926 do SSSR cestoval a ktorý bol v Novorosijsku 
zamestnaný pri stavebnej stolárčine, zarábal za 7 hodín 5 rubľov. 
On a jeho rodina ma odprevádzali po jednomesačnej praxi na 
stanicu. Mal som pred sebou neočakávanú a ďalekú cestu: 
Novorosijsk, Moskva, Praha. 

Pomer medzi študentmi a profesormi nemohol ani byť 
inakší ako súdružský. Taký N. N. Nikolskij, profesor ruštiny, bol 
síce zo starej školy, avšak jeho vedomosti, spôsob vyučovania a 
priateľský pomer zapríčinily, že sme sa na jeho hodiny vždy 
tešili. Prírodovedu učil prof. Mesterházy, po starom otcovi 
Maďar. Jeden z význačných prírodovedcov-marxistov, ktorého 
meno preniká ďaleko za hranice SSSR. Ten nás vždy báječne 
pobavil; a ručím vám za to, že keby sa objavil dnes vo svojej 
konopnej blúze a v páskatých nohaviciach, napchatých do 
širokých čižiem, na ulici Bratislavy, všetci by sa za ním obzerali. 
Nemal času na parádu, bol zapriahnutý v práci a pohyblivý ako 
ortuť. — Na začiatku roku mali sme na zemepis profesora, ktorý 
síce mnoho vedel, zato však málo dal a veľa žiadal. Študenti 
celého krúžku boli prirodzene nespokojní. Na porade sa rozhodli 
požiadal riaditeľstvo školy o zmenu profesora-zemepisca. 
Nebolo v tom nič z osobného zaujatia — jednoducho chceli sa 
učiť a mali zlého vodcu. Dostali sme nového. Tento súdr. 
Sestemin bol už »červený profesor« — t. j. skončil práve nedávno 
a pri svojich 25 rokoch bol profesor skvelého formátu. Zemepis 
stal sa nám vtedy predmetom zo všetkých najpríjemnejším, hoci 
táto záľuba nijako neprekážala usilovnej práci a záujmu aj o 
všetky ostatné predmety učebného programu. — A tak by som 
mohol spomínať všetkých profesorov Giža s rovnako príjemným 



 

pocitom. Vy dobre viete, že v študentskom živote pomer k 
profesorovi hrá tiež veľkú úlohu. 

* 

Až do lanského roku bol som v písomnom spojení s 
gižovcami. Lanského roku končili práve svoje odborné vzdelanie 
ti, s ktorými som v r. 1927 začínal. A tak, ako som po prvých 
mesiacoch ich usilovnej práce a námahy mal príležitosť vidieť 
ich vzrast, ktorý' až zarážal, mal som lanského roku možnosť 
vidieť z ich listov, akí z nich za tri roky vyrástli chlapci. V tých 
listoch nebolo nikdy nič osobného, veď sovietsky život je tak 
bohatý a rušný, že niet času babrať sa so sebou samým. Tam 
kamarát Dymov, bývalý textilák, opísal mi svoj dojem z jedného 
prejavu. Reč je o minuloročnom vystúpení pápeža proti 
prenasledovaniu kresťanov v SSSR. Písal toto: »Skvele 
pripravená kampaň zle sa skončila. Zprávy, ktoré máme, nás 
presvedčujú, že proletariát západu i východu i celého sveta ide s 
nami. Na prejave usporiadanom moskovskými vedecko-
technickými pracovníkmi súdr. Jaroslavskij uviedol prekrásny 
príklad na túto tému. Hovoril: V Jakutsku, keď prišla februárová 
revolúcia 1917, na jednom verejnom tábore pýtal sa starý Jakut 
prítomného kňaza: Prečo je to tak, že vy kňazi kulháte za 
revolúciou? A jeden jakutský učiteľ namiesto kňaza odvetil 
Jakutovi: A či si už dakedy videl, aby duchovenstvo kráčalo v čele 
živých? Veď ono vždy len kráča v čele mŕtvych! — A hľa — 
pokračoval rečník Jaroslavskij — táto križiacka výprava, ktorá sa 
v Európe a celom svete rozihrala, či to nie je pochod církvi v čele 
zomierajúceho, starého sveta, či nie je to začiatok slávneho 
pohrebu I. triedy tohto dohášajúceho poriadku? 

A ďalej mi Dymov písal, ako sledujú s neobyčajným záujmom 
medzinárodné položenie, ako sledujú aktívnosť predvoja 
proletariátu v iných štátoch, a tu s nadšením dobavoval: »To 
všetko zväčšuje našu energiu, našu moc, našu vieru vo víťazstvo. 
My nechceme vojnu nie preto, že by sme sa jej azda báli, no 
jednoducho preto, bo času nemáme! U nás — výstavba 
socializmu! U nás — piatiletka!« 



 

Tá potrebuje ľudí celých, odvážnych, nadšených, obetavých. 
A ak tí, ktorí v dobách občianskej vojny snáď vedeli riskovať aj 
to jediné, čo mali: holý život, tu dnes, vyškolení a naplnení 
činorodým odhodlaním, nemôžu sa and dočkať, až ich z Giža 
pošlú do toho kypiaceho života, ktorý nekypí bezhlavo, no podľa 
kontrolných cifier piatiletky. 

A bývalý tkáč Korablev sa tešil vo svojom liste: »Nesnívame 
— žijeme. Pravda, dosiaľ bezprostredne ako študenti 
kolektivizáciu neprevádzame a socializmus nebudujeme, no 
predsa už dnes predstavujeme malučké, nepatrné vintíky 
spoločnej mašiny Skoro však, ach, skoro budeme i my účastní 
toho veľkého diela, ktoré sa u nás prevádza! Za dáke 2—3 
mesiace naše rušne odvezú mnohého z nás až na samý okraj 
šírošíreho SSSR — a tam nás už čakajú. Dobré základy sú 
najaktuálnejším problémom každého veľkého diela. V Giži nás 
naučili klásť dobré základy — a my ich všade, kde dosiaľ nie sú, 
položíme!« 

Národní osvobození, 23. VII. 1931. 

  



 

EŠTE Z GOSUDARSTVENNÉHO INŠTITÚTU 
ŽURNALISTIKY 

V Sovietskom sväze všetko školstvo je najužšie späté so 
životom. Teória s praxou kráča ruka v ruka Preto i všetci 
študenti Giža boli zadelení do redakcií moskovských časopisov, 
kde plnili predpísané úlohy. Nebola to práca ľahká 
a v redakciách nepozerali sa na študentov ako na piate koleso 
voza. Úlohy, ktoré im bolo treba plniť, vyžadovaly obratnosť, 
dômysel a šikovnosť, okrem všetkých iných žurnalistovi 
prepotrebných vlastností. 

»Choďte na tú a tú fabriku a podajte zprávu o kultúrnej 
činnosti v tamojšom robotníckom klube.« Alebo: »Navštívte 
niekoľko konzumov, dajte si predložiť knihu ponôs a napíšte, na 
aké nedostatky sa spotrebitelia najviac ponosujú!« Alebo: »Dnes 
je v Dome tlače kultúrny večer. Choďte tam a prineste nám 
krátky referát o priebehu.« 

Rozbehali sa gižovci po celej Moskve a pracovali usilovne 
a podľa najlepšieho svedomia. Zaplňovali zprávami stĺpce 
časopisov, získavali prax, pomáhali redakcii a brali prvé 
honoráre. Okrem práce v redakcii každý bol nútený pracovať 
v niektorej fabrike. Úlohou gižovcov bolo pomáhať pri 
sostavovaní nástenných časopisov, byť inštruktormi v krúžkoch 
robotníckych dopisovateľov a podobne. 

V samotnej škole boly tiež organizované dobrovoľné krúžky, 
ako: literárny, fotoamatérsky, spevácky a mnohé iné. 
Usporadovaly sa často rôzne večierky. 

Politický život v škole bol veľmi intenzívny a v dobe, keď 
som tam bol a keď sa bojoval ťažký a vyčerpávajúci zápas s 
trockizmom, priamo búrlivý. Ak som hneď na začiatku spomínal, 
že do Giža boli prijímaní len členovia strany, tvorilo všetko 
poslucháčstvo jednu veľkú bunku s 350 členmi. Je prirodzené, že 
v takomto množstve členstva našlo sa určité percento tých, ktorí 
dali za pravdu trockistickým úchylkám a vystúpili proti správnej 
línii strany. 



 

V týchto dobách, koncom roku 1927, viazla i skutočná 
školská práca. Všetky sily a všetok čas sa vyčerpával vyjasnením 
vnútrostranníckej situácie. A keď ani po známom úplne 
nepriateľskom vystúpení Trockého a spoločníkov mnohí sa 
nedali presvedčiť o nesprávnosti svojho stanoviska, boli zo školy 
na 1—2 roky vylúčení a poslaní nazpäť do fabriky pracovať, aby 
v súžití a najužšom styku s robotnícky má masami, ktoré 
trockizmu nepodľahly, presvedčili sa o svojom omyle. 

Vylúčení odchádzali zo školy bez akýchkoľvek pocitov 
nepriateľstva a utrpenej krivdy. Boli príliš disciplinovaní, než 
aby neuznávali rozhodnutie väčšiny, a boli príliš robotníkmi, než 
aby v návrate do fabriky hľadali krivdu. Jediné, čo vždy hľadali 
títo mladi, nadšení a niekedy aj chybujúci súdruhovia, bola 
pravda, ktorá by bola v súzvuku s cieľavedomou vôľou najširších 
pracujúcich más. 

Keď sa dnes zamyslím nad tým jedným rokom, ktorý som v 
Giži prežíval, vidí sa mi, akoby tie jednotlivé dni maly snáď 48 
hodín. Koľko práce, koľko intenzívneho štúdia, koľko schôdzí a 
porád, koľko času v redakcii, vo fabrike a koľko ciest ulicami 
mesta! A predsa ešte vždy človek našiel hodinku-dve na 
návštevu zábavných miestností, zašiel do odborového domu 
žurnalistov, ktorého sme boli členmi, účastnil sa umeleckých, 
literárnych a spomienkových večerov, usporiadaných v škole, 
zašiel do divadla i do 'kina. 

Spomienkové večery týkaly sa zväčša občianskej 

vojny. Študenti vyprávali o svojich príhodách. Veď málo sa 
našlo takých, ktorí by neboli ako mladí chlapci, hladní a otrhaní, 
bojovali za najúžasnejších podmienok proti bielogvardejcom. 

Inokedy zas sa vyprávalo, ako kto sa vlastne dostal k peru, a 
ako cez robkorovské krúžky ho cesta viedla až do najvyššej 
žurnalistickej školy. 

Na literárne a hudobné večierky, ktoré náš kultúrny odbor 
usporiadal, bol zvaní umelci najzvučnejšieho mena. Sám 
Majakovskij prišiel raz a prečítal nám z rukopisu svoju — zdá sa 



 

mi predposlednú — knihu s názvom »Chorošo!«. Inokedy ukázali 
nám film »Jedenásty« a jeho tvorca, známy Dziga Vertov, s 
operatérom Kaufmannom vyprávali nám o vzniku tohto 
krásneho filmového diela. 

V Dome pečati, t. j. odborovom a klubovom dome všetkých, 
Čo majú s novinami do činenia, boly literárne večery veľmi 
častým zjavom. Mladí literáti, ktorí sa len prebíjali na Parnas, aj 
tí, ktorí už kráčali po jeho úbočí, čítali publiku svoje verše, 
poviedky i zlomky dramatických prác, bedlivo pozorujúc, aký 
účinok vyvolávajú v poslucháčoch. 

V tomto Dome pečati vystupovali aj mnohí robotnícki 
literáti. V Giži sme ich mali niekoľko. Usporiadali sme často 
debaty o ich nových prácach. Bolo v tom niekedy mnoho 
neumelého, násilného a naivného. Zdravé jadro však zostávalo a 
klíčilo. Tak Boris Skorbin, zámočnícky učeň, potom červený 
gardista, potom prístavný robotník na Azovskom mori a vždy v 
prvom rade aktívny člen strany, ten po svojom príchode do 
Moskvy začal skutočne rozvíjať svoje básnické schopnosti a jeho 
verše tlačili v literárnych besedniciach popredných časopisov. 

Národní osvobození, 13, VIII. 1931. 

  



 

BÁSNIK - INŽINIER 

Bolo to v zimný iskrivý večer. Šli sme po Červenom námestí, 
ktoré má výzor strohého, nehybného červenoarmejca od tej 
doby, čo vo svojom náruči chráni Lenina. Všetko je také 
kamenné, tvrdé … 

— Bolo to už veľmi dávno, hovorí môj súdruh, lebo vtedy 
som mal 13 rokov. Vojna sa rozhorela a našla ma vo fabrike pri 
sústruhu. Bol som tokárom kovu a práca sa mi páčila Vždycky sa 
mi práca páčila, i vtedy, keď som pracoval ako nakladač v závode. 
A tam musia byť po čertoch pevné ruky a chrbát… 

Potom prišly tie slávne dni. Vieš, čo mydlím… Revolúcia… A 
ja, so svojimi 16 rokmi, bol som schvátený tou nádhernou 
víchricou. Bol som v Červenej garde. Potom v Červenej armáde. 
Myslím, že mi hlava sedí na pravom mieste. A tak, po mnohých 
bojoch občianskej vojny, po mnohých hodnostiach komisára 
práporu, politického vychovávateľa pluku, vrátil som sa domov. 
Vtedy ešte nebolo bezvetria, pokoja. Kontrarevolúcia vytŕčala 
rôžky. Pracoval som preto v Ceke. Pracoval som v oddieloch proti 
banditizmu. Malo to na mňa obrovský vplyv. Vieš — skamenel 
som. I moje verše začaly kamenieť. 

— Ty už vtedy si písal velia? 

— Nemyslím to tak. Nepísal som verše. Vtedy nebolo času na 
poéziu, lebo všetok vzduch bol presýtený poéziou revolúcie. 
Písal som články čisto organizačného rázu. Bičoval som 
zvrátenosti. A v tej žeravej mase rôznorodých ľudí, variacej sa v 
kotle revolučných rokov, bolo ich viac ako treba. Som veľmi 
mladý. Mám teraz 24 rokov a predsa som najstarším robkorom 
Kijeva. No vtedy vo mne kamenely tie verše, ktoré dnes píšem, i 
ktoré som písal, keď som rovnošatu zamenil opäť za modrú 
robotnícku blúzu. 

Prechádzame Červeným námestím a mesiac, pre- klonený 
bezvládne cez mocné zuby kremeľského múru, bol akýsi 
chorobne bledý. 

— Vieš, hovorí súdruh ďalej, výstavba, to je prekrásna vec. 



 

Stavať tam, kde sa nikomu ani nezdá. Robiť zázraky 
rádioelektrického veku. Rozváľať všetky priehrady, rozdrúzgať 
prekážky. ísť vpred. Tak, ako sme šli v roku 1917. Ako sme šli v 
občianskej vojne. Taká má byť i — poézia. Taká sladká, ako boly 
tie pochody cez tisíce vierst. Široká. A tvrdá, ako boly pochody 
vpred. Mám rád svoje verše »Fantázie«. Ony sú také … Sladké, 
široké, tvrdé … 

Oslnily nás svetlá Ľubjanského námestia. Masa ľudí. 
Robotníci sa rozchádzali do ulíc, do klubov, na schôdze. Môj druh 
sa usmial. 

— Tak si často myslím: táto práca na univerzite predsa nie 
je taká, aká by mala byť. Odďaľuje nás od masy, vyrvala nás z 
prostredia, ktoré nás do škôl poslalo. Je to nebezpečné. Je veľa 
našich dobrých sovietskych básnikov-komunistov, ktorí sa 
oddali výlučne literatúre. Ja nemôžem. Dobrý komunista nemôže 
žiť bez masy. Moje verše — niektoré nie sú plané. No bolo by to 
neodpustiteľné, keby som v strane vykonával zle tú prácu, ktorú 
mi strana prideľuje. Pracoval som teraz v posledných dňoch v 
kampani nových volieb do roľníckych spolkov svojpomoci, 
pracoval som medzi novobrancami, prednášal v Komsomole. 
Pritom som zredigoval novú knihu svojich veršov a odovzdal ju 
nakladateľstvu. Napísal som niekoľko básní a dokončil väčšiu 
prácu o Leninovi. Vyporiadal som sa so všetkým nie zle. 

Môj druh sa usmieva presne vykresaným úsmevom. Má 
jasné čelo a pevné oči ani inžinier. A v srdci mu spievajú tisíce 
piesni, ktoré sa ešte len zrodia, aby zaznievaly slávou a poéziou 
sovietskej mladosti, vzrastu, víťazstva. 

  



 

LIST ZO SOVIETSKEJ DEDINY 

Koniec mesiaca januára i začiatok februára bol u nás pod 
znamením predvolebnej kampane. V polovici februára konaly sa 
voľby do sedliackych a mestských sovietov. Predvolebná 
kampaň pozostáva z účtu práce sedliackeho sovietu, pod ktorý 
dedina spadá, a z účtu práce rajónneho komitétu. Nasledujú ešte 
schôdze chudoby, stredných roľníkov, krasnoarmejcov, žien. 
Všade sa robí účet práce v úzkom (rajón- nom) i širšom 
(všesväzovom) merítku. Každé také shromaždenie je vedené 
pod heslom širokej spoluúčasti na schôdzi, rečník vyzýva k 
debate, vypytuje sa v tom smysle, aby účastníci schôdze boli 
priamo donútení zasiahnuť do debaty, aby im mohol objasniť 
sporné otázky a opraviť mylné názory. 

Každý volič (od 18 rokov) obdrží včas volebnú legitimáciu. V 
deň volieb usporiada sa v škole schôdza s kratučkým preslovom. 
Poetom sa znova prečítajú kandidáti navrhovaní v niektorej 
predvolebnej schôdzi. Hlasuje sa o každom osobitne. 
Kandidatúra môže sa podľa želania občianstva meniť ešte v čase 
volieb. 

Tohoročné voľby viedly sa pod heslom: 

»Somknite chudobu i zemerobotníctvo so stredným 
roľníctvom!« 

A prax v dedine ukazuje, že roľnícke vrstvy, odkázané na 
svoju vlastnú prácu, čím ďalej tým viac sa rozchádzajú s veľkým 
sedliakom, ktorý na obrábanie všetkej svojej zeme nestačí a javí 
sa teda vykorisťovateľom nájomných zemerobotníkov. 
Tohoročné voľby vo svojom výsledku, ako ukázal nový sedliacky 
soviet (a nové sedliacke soviety) po rozvrstvení svojich členov, 
jasne prejavily, že dedina sa plne vyslobodila zpod škodlivého 
vplyvu agrárnych ruských magnášov, nakoľko oni ešte po 
dedinách jestvujú. V tohoročných voľbách do selsovietu šlo 
zemerobotníctvo maloroľníctvo a stredné roľníctvo ruka v ruke 
veľkým a protisovětsky naladeným agrárnikom a pôjdu oproti 
nim i v politike, akú bude prevádzať nimi vyvolený selsoviet pod 



 

vedením komunistickej strany. 

Iste vám napadne otázka, ako to príde, že dedina (najmä 
ruská, zpiatočnícka, »nekultúrna« dedina) sa tak sjednotene 
stavia za politiku sovietov? 

Odpoveď je veľmi jednoduchá: 

Pracujúce vrstvy dedinského ľudu vidia, ako sa o ne stará 
sovietska vláda, každým okamihom poznávajú jej snahy nielen o 
kultúrne, no i o hospodárske povznesenie ruskej dediny. 

Odhliadnuc od kultúrnej podpory dediny (školy s usilovnou 
a praktickou prácou, schôdze, prednášky, besedy s 
poľnohospodárskymi inžiniermi, lekármi, zverolekármi atď.), 
hospodárske pozdvihnutie sovietskej dediny javí sa: 

a) Naprostým oslobodením dedinčanov od súkromného 
obchodníctva a zavedením konzumných družstiev. 

b) Organizovaním roľníkov do roľníckych družstiev. 

c) Usilovným prevádzaním pozemkovej reformy v tom 
smysle, že bezzemkom, najmä krasnoarmejcom a krasno-
zeleným a vdovám po nich prideľujú zem, hospodárske náradie 
a stavebný materiál na dlhodobú amortizáciu. 

d) Zásobovaním roľníckych družstiev i jednotlivcov 
hospodárskymi strojmi, semenami, hnojivom a pôžičkami, pri 
ktorých je hlavne obrátený zreteľ na roľnícke družstvá a 
chudobných maloroľníkov. 

e) Účelným prevádzaním daňovej politiky; 
velkostatkárskych usadlostí je 15 percent — a platia 47 percent 
všetkých poľnohospodárskych daní, kým 25—30 percent 
všetkých roľníckych usadlostí je úplne oslobodené od daní. 

Nie je to všetko. Nemožno všetko listom obsiahnuť. Isté je, 
že ruská dedina každým dňom vymaňuje sa z toho vekovitého 
zajatia, v ktorom ho kultúrne i hmotne udržiavala cárska vláda. 

Sovietska vlasť vstupuje teraz po prekonaní rôznych 
aktuálnych ťažkostí do obdobia, keď s najväčším úsilím treba 



 

budovať socializmus. Treba vystúpiť z radu čisto 
poľnohospodárskych štátov a rozvíjať priemysel. Predvojnová 
úroveň priemyslu bola už dostihnutá. Teraz treba doháňať 
západnú Európu. A tento cieľ nebude dostihnutý bez pomoci 
vidieku; pre rýchle budovanie socialistického zriadenia je 
nevyhnutne potrebné úzke somknutie sa roľníckeho ľudu s 
mestským proletariátom. 

MESTO+DEDINA 

A tu je veľký rozpor. Nepomer cien poľnohospodárskych a 
priemyselných tovarov stojí tu v ceste ako obrovské skaliská. Sú 
to tie hrozivé, hospodársky nezdravé » nožnice« medzi cenami. 
Jednotný pochod dediny a mesta za upevnením socialistického 
zriadenia je podmienený zúžením »nožníc«, zlacnením 
priemyselných tovarov. Sovietsky sedliak predáva lacno a 
kupuje draho. (Mimochodom upozorňujem red. Slovenského 
denníka, aby sa tejto vety nechytala. Dobrá krava je za 100—120 
rubľov a čižmy za 18—20 rubľov. Ľudí s takou politickou 
predvídavosťou a potenciou ako v red. Slovenského denníka by 
tu nechceli ani zadarmo.) Preto heslo: 

»Budujme socializmus!« 

je tesne sviazané s heslom: 

»Snížiť ceny priemyselných tovarov!« 

A keďže je v SSSR, nezostáva heslo heslom. Už dnes vidíme 
radosť dediny, keď si môže v konzume nakúpiť látky a súkna, 
kožu, topánky a mnoho, mnoho iných vecí nielen v dostatočnom 
množstve, ale čo je hlavné: lacno. (Včera mi hovorila jedna 
suseda: »Radovali sme sa nedávno, že už sa môžeme predsa 
dobre ošatiť — a hľa, ono už je to zas a bude ešte lacnejšie!«) 
Predsavzatie snížiť do 3—4 mesiacov ceny až o 10 perc. sa plní. 

Aký je teda za jestvujúcej skutočnosti pomer dediny k 
sovietskej vlasti? Na túto otázku odpovedá už všetko to, čo som 
až dosial napísal. Najlepšie, pravda, na ňu odpovedaly výsledky 
volieb do roľníckych sovietov. Ak sa neobjavil medzi členmi 



 

selsovietu ani jeden veľkoagrárnik (ktorý ešte vždy nemôže 
zabudnúť báťušku cára a dočasnú vládu bielych kadetov), je 
sostavený selsoviet z ľudí, ktorí ako maloroľníci, zemerobotníci, 
strední roľníci pociťujú spravodlivosť vlády a úprimnosť 
podpory a záštity, ktorých sa im v ich vlasti dostáva. Oni sú si 
vedomí, že pracujú na svojom diele a že sú vintíkom, od ktorého 
si nielen voličia, no i sovietska vlasť žiada, aby sa dobre krútil a 
neopozdieval. A nové, oživené selsoviety sa krátia a pracujú 
plnou parou. 

S roka na rok mení sa sovietska dedina, s roka na rok mení 
sa sedliak. Roľnícky stav v Rusku prestáva pomaly byť iba 
»rezervou revolúcie socialistickej«; on so dňa na deň tesnejšie sa 
primyká k sovietskej skutočnosti a aktívne sa účastní 
upevňovania revolučných vymožeností a budovania socializmu. 

  



 

ROĽNÍK SI SÁM DANE VYRÁTA 

Bol ťažký večer, keď more leží tiché ani zabitý pes. Ani len 
najmenší vetríček nerušil konáre južných agátov. Hviezdy boly 
zmeravené a nejasné ako oči človeka, ktorý umiera. Len vôňa, tá 
mučivo ťažká vôňa kaukazských nocí naplnila priestor. Boly v 
nej cítiť broskyne, dyne, pažiť, láska. Hlava sa priamo zakrútila… 

Išiel som vinohradmi, záhradami, slepé okienka jasne 
modrých domčekov žmurkaly ťažkým spánkom. Po celej dedine 
— zdalo sa — počuť len zavýjanie psov, ktorí celý deň hliveli v 
tôni. 

A predsa: odkiaľsi ozvala sa harmonika, tá harmonika, ktorá 
teší ruský národ vždy a všade. Harmonika, ktorá hrá na 
svetových koncertoch, o ktorej píše komisár nár. osvety súdr. 
Lunačarský úvahové články, harmonika, ktorá spolu s balalajkou 
je symbolom ruských večerov. 

Ale boly to hlasy opitých chlapcov, ktorí prekrikovali 
nariekajúcu harmoniku. Dievky, opité horúcou nocou a 
vášnivým očakávaním, spievaly staré pesničky o láske. Chlapci 
ich prekrikovali pouličnými popevkami. Ich noc tiekla ako mútna 
rieka všetkého starého, čím žila kedysi dávno prehnitá, 
negramotná Rossija… 

A či tých desať rokov … myslím si… nič nedalo? Či je naozaj 
len povrchné všetko to, čo prešlo ohromnými ruskými 
priestormi a čo bolo tak draho vykúpené? 

Prichádzam k škole. Tma. Len vo dvore žltý pruh svetla 
rozrezáva noc. Čitáreň a červený kútik. Je už veľmi neskoro, noc. 
V čitárni sedia komsomolci. Schôdza, ktorá má na programe 
otázku, ako oboznámiť roľníkov po dedinách s novým daňovým 
zákonom. Ako vyložiť zákon tak, aby roľník sám mohol si 
vyrátať, koľko daní príde mu platiť z jeho hospodárstva. 
Sovietsky daňový zákon je veľmi jednoduchý. Komsomolci sa ho 
naučia a potom rozídu sa po dedinách a na roľníckych schôdzach 
oboznámia s ním roľníkov »po svojom«, roľníckym jazykom, 
keďže oni sami sú mladými roľníkmi. 



 

Kdesi ďaleko zašli už opití chlapci s harmonikou. Ale táto 
komsomolská mládež je blízko — blízko všetkému, čo žije a 
rastie zo starého k novému… 

Ročenka Slovenskej chudoby, 1929. 

  



 

IGNATČENKO »SA ZAHRYZÁVA DO ŽIVOTA« 

S myšlienkami o hlavnom meste, »ktoré všetko môže«, 
vstúpil na moskovskú pôdu 20-ročný Štefan Ignatčenko, roľník z 
dediny Uspenskoje v Armavirskom okruhu (Kaukaz). Na námestí 
pred nádražím upravil si kabelu, ktorá mu visela s boku na pleci, 
a kráčal k mestu. 

— Nože, Moskva, čo povieš? … 

Onedlho vysoká, tenká postava Štefana Ignatčenka, so 
snedým a ohoreným lícom od vetra a slnca, zjavila sa v redakcii 
»Rabočej Gazety«. Ticho, bez ponáhľania, nepreskakujúc s 
piateho na deviate a hladkajúc ohromnou širokou dlaňou 
vychudnuté kolená, rozprával, ako prišiel do Moskvy, čo čaká od 
Moskvy, a čo môže dať v živote užitočného, ak ľudia ho vypočujú 
a obrátia naň zreteľ. 

On, dedinčan, učil sa v sedemročnej škole (naša národná a 
stredná spolu), a zo všetkých predmetov zaľúbil sa najviac do 
fyziky. 

— Fyzika, — hovorí nám Štefan, blýskajúc bielym lakťom, 
ktorý lezie z krátkeho rukáva tmavej rubášky, — fyzika sa mi 
veľmi páči, veľmi… 

— Milujem všetko, čo môže lietať i držať sa vo vzduchu… 
Hľa, keď som vychodil školu, sostavil som jednoplošník a 
rozhodol som sa zúčastniť sa leteckých závodov. 

Závodov sa nezúčastnil, lebo k jednoplošníku potreboval 
motor a Osoaviachim (Spolok sovietskeho letectva a chemickej 
obrany Sväzu) motor nedával. Štefan Ignatčenko začal robiť 
nové vynálezy. 

Jedna myšlienka, ešte myšlienka a ešte jedna myšlienka! … 

A Štefan našiel jediný smysel svojho života: 

— Robiť mašiny. 

Preskakuje s jedného na druhé … vynachádza akýsi spôsob, 
aby bicykel mohol ísť po koľajniciach, on vynájde stroj, ktorý 



 

môže vŕtať tri diery odrazu, vymyslel elektrickú hamovku pre 
vlaky. Prichádza nová l myšlienka — a zrobil stroj na kopanie 
cukrovej repy, elektrický semafor, prístroj na regulovanie svetla 
v kinematografii, vymyslel zlepšenie Dieselovho motoru atď. 

Tvorčia myšlienka neopúšťa mladého Štefana, neprestajné 
tvorenie rodí celý rad nových myšlienok, jednoduché vynálezy 
striedajú sa s vynálezmi veľmi složitými. Nespočítaš ani všetky 
stroje a prístroje, nad ktorými dva roky pracoval Štefan 
Ignatčenko. Formálne dôkazy tohto nevyschýňajúceho prúdu 
vynachádzavosti ležia v Štefanovej šedivej kabele, ktorá mu visí 
po boku. 

Tam, v kabele, pod pokrčenou páskovanou košeľou, sú 
starostlivo složené hárky patentov i potvrdení na odoslané a 
oznámené vynálezy. Okolo štyridsať patentov a potvrdení! 

Okolo štyridsať papierov, vydaných Patentným výborom v 
Leningrade, s pečiatkami, s poriadkovými číslami i samým 
textom potvrdzujú, že Štefan Ignatčenko robil to, o čom rozpráva 
tak spokojne a kľudne. 

Hovorí, že bol rok v Komsomole, že mal šesť funkcií, že otec 
zomrel a mať začala piť, a doma sa začaly nesváry, mučivé a 
neznesiteľné. 

Vie, že uňho je málo vedomostí, že treba učiť sa, treba ísť na 
techniku, snažil sa tam prísť, ale predsa technika ho 
neuspokojuje. 

— Môj cieľ — letectvo, a tam, na technike aviatike neučia… 

Odchádza z techniky, je mu ľúto a prosí, aby ho poslali do 
druhej školy. Podáva žiadosť na bunku. 

— Nemôžem zastávať šesť funkcií… Ťažká práca i doma. 
Učiť sa chcem. Ja vynachádzam… 

Bunka rokuje o žiadosti, komsomolci hovoria o Štefanovi: 

— Pesimista. 

Štefana vylúčili z Komsomolu. 



 

— A ja chcem zahryznúť do života, ale neviem, s ktorej 
strany, hovorí Ignatčenko. A z dediny ide do Novorosijska, 
prichádza medzi robotníkov-cementárov. Tí mu radia, aby sa 
zapísal na burze práce. Ale burza mu prácu nedáva: 

— Nie si členom odborovej organizácie. 

Štefan ide pešo do Kerče. V Kerči on darmo sa pokúša byť 
prijatý do bane, pracuje náhodne za 1 rubeľ denne v prístave 
a potom opäť ide pešo do Simferopolu. 

Po mestách hľadá prácu, na úradoch ukazuje náčrtky a plány 
mašín, prístrojov. Ale ľudia predsa nemajú čas, ľudia sa 
ponáhľajú a na Štefana sa nik neobzrie. 

Ale podrobne a pozorne vypočúvajú Štefana 
v simferopolskom časopise »Červený Krym«. Redakcia zásobí 
Štefana peniazmi, dáva mu bezplatný lístok, dáva mu do ruky list 
pre »Rabočuju Gazetu« a posiela do hlavného mesta: »Tam sa to 
vybaví.« 

Hlavné mesto, Moskva, tú vec vybavilo. Za necelú 
polhodinku po tom, ako Štefan Ignatčenko z »Rabočej Gazety« 
odišiel do Arménskej uličky číslo 2, kde sa nachádza »Ústredný 
výbor pomoci robotníckym vynálezcom«, v redakcii »Rabočej 
Gazety« zahrčal zvonček: 

— Halóóó! Tu hovorí Šípov, predseda Ústredného výboru 

— Ignatčenko neobyčajne talentovaný. Treba mu — a on si 
to zaslúži — veľkej pozornosti so strany našej verejnosti… 
Dávame mu k ruke inžiniera, ktorý s nim preskúma všetky jeho 
vynálezy. Neskoršie napíšeme o cene, ktorú znamenajú jeho 
vynálezy pre náš priemysel. Vynálezcovi boly vydané peniaze. 
Dali sme mu byt… 

* 

Ignatčenko zahryzol sa do života. A všetci čakajú, čo dobrého 
zrobí pre verejnosť. 

  



 

BOJOVNÍK ZA SOCIALISTICKÚ VÝSTAVBU 

Sovietska vláda ocenila význam družstevníctva v procese 
socialistickej výstavby, a preto všestranne podporuje všetky 
družstevné podniky. Tým je tiež daná možnosť obrovského 
vzrastu družstevníctva na celom teritóriu SSSR. 

Chcel by som niekoľko slov napísať o konzumných 
družstvách, ktoré majú najväčší a najpriamejší vplyv na život 
širokých vrstiev obyvateľstva, najmä na dedine. 

Vytisnúť z dedín súkromného obchodníka nebolo 
konzumným družstvám úlohou tak veľmi ťažkou. Obchodný 
život vždy sa sústredil v mestách, a ak bol už na väčšej dedine 
súkromný obchodník, nemohol svojím kapitálom a ako jedinec 
vzdorovať obrovskej organizácii družstiev. 

V mestách, kde súkromný obchod mal svoje tepny, podarilo 
sa za niekoľko rokov družstevným konzumným podnikom 
vybojovať si prvé miesto zo všetkých složiek na obchode 
zúčastnených. 

Tovarový obrat v rokoch 1922—23, teda krátko po 
občianskej vojne, keď ešte družstevníctvo nemohlo zapustiť 
dostatočne korene na obchodnom fronte, javil sa takto: 
z každého rubľa, ktorý bol vydaný obyvateľstvom SSSR za veci 
potreby, prišlo súkromnému obchodníkovi 51 kopejok, 
štátnemu obchodu (vývoz i dovoz zo zahraničia atď.) 36 a pol 
kopejky, všetkým družstevným podnikom 12 a pol kopejky, 
z ktorých konzumným podnikom prišlo len 9 kopejok. 

Neprešlo celých päť rokov, v celoštátnom živote doba veľmi 
krátka, ale týchto päť rokov hovorí nám o víťaznom postupe 
družstevníctva v SSSR: v rokoch 1926—27 z každého rubľa 
vydaného za tovar prichádza do rúk súkromného obchodníka 22 
kopejok, štátnemu obchodu 34 kopejok, všetkým družstevným 
podnikom 44 kopejok. z ktorých na účet konzumných družstiev 
prichádza 34 kopejok. 

Vidíme teda. že družstevnému obchodu skutočne sa 
podarilo sohrať čestný a krásny zástoj v celoštátnom 



 

obchodnom živote: z posledného miesta vychádzajúc zaujal 
miesto prvé. 

To ovšem neznamená, že teraz už môže založiť ruky. 
Víťazstvo nie je úplné. Dokončenie socialistickej výstavby 
nevyhnutne žiada, aby družstevné podniky vyrazily ešte tých 
posledných 22 kopejok z rúk súkromného obchodu, ktoré on si 
dosiaľ berie z každého v obchodnom obrate figurujúceho rubľa. 
Úloha nie je tak veľmi ľahká. Zakázať vôbec akýkoľvek 
súkromný obchod! — povie možno mnohý zo súdruhov. Ale to 
nejde tak naraz. Ostatne už to tu bolo. A predsa bol súkromný 
obchod znova do určitej časti povolený a dosiaľ musí byť, lebo 
družstevné podniky a predajne nepostačily by ešte dnes plne 
vyhovieť potrebám a dopytu všetkého občianstva. Táto 
tendencia vytis- núť z trhu súkromný obchod nemá takú 
neomalenú formu, ale je tu a veľmi dobre napreduje. A víťazí. 
Viedla sa pod obávaným, ale konzumentmi vítaným heslom: 

BOJ ZA SNÍŽENIE CIEN! 

SNÍŽENIE CIEN o 10% DO KONCA JÚNA 1927! 

A toto heslo vykonalo svoj cieľ. Sníženie cien tovaru 
predávaného v konzumných družstvách išlo na účet trov 
administratívnych: zlacnenie dovozu, prepúšťanie zbytočných 
zamestnancov a pod.; u súkromného  obchodníka, ktorý 
prirodzene tiež musel ceny snižovať úmerne s družstevnými 
predajňami, išlo toto sníženie na účet jeho vačku. 

V najbližšom čase bude vydané heslo za nové sníženie cien 
o ďalších 10°/o. Je celkom isté, že takýto postup, takýto 
spravodlivý útok súkromný obchod ťažko môže odrážať pri 
vysokých daniach, ktoré musí štátnej pokladnici platiť, a bude sa 
pomaly vzďaľovať z tohto frontu, na ktorom sa družstevný 
obchod stane nezdolateľným víťazom. 

Silné družstevné hnutie napomáhajú nielen časopisy rázu 
čisto družstevného, no sú mu vyhradené stále rubriky 
v časopisoch druhých, politických, hospodárskych, výchovných 



 

atď. Nielen to: ak si predstavíme, že temer v každej dedine je 
jeden, v každom meste niekoľko (v závodoch, fabrikách, 
úradoch) nástenných časopisov, v ktorých sa tiež vedie borba za 
zaktívnenie a zlepšenie družstevného hnutia, za sníženie cien 
a predebatovávajú sa všetky možné otázky, súvisiace 
s družstevníctvom, potom môžem povedať, že tomuto 
dôležitému odvetviu sovietskeho hospodárstva je postavená do 
služieb celá sovietska verejnosť. Tým sa tiež vysvetlujú 
nádherné výsledky, ktorých si družstevné hnutie v SSSR dobylo. 

Číslo členov organizovaných v konzumných družstvách bolo 
v r. 1923 5,212.000. Teraz je organizovaných 13,500.000. 

Ak posúdime, že peňažný obrat od r. 1923 zväčšil sa desať 
ráz — a číslo členov od r. 1923 necelé tri razy, vidíme, že na 
tomto poli treba ešte veľmi mnoho pôsobiť na najširšie kruhy 
obyvateľstva, najmä chudobnejšieho roľníckeho obyvateľstva, 
organizovať ho v družstevných podnikoch, zrobiť účastinárom 
v tomto podniku a tak urobí f aktívnym na diele socialistickej 
výstavby. Za tým účelom zo zisku družstevných podnikov ide 
každoročne určitá časť do fondu na podporu organizovania 
chudobného roľníckeho obyvateľstva. V r. 1926 tento fond 
umožnil 750.000 najchudobnejším maloroľníkom družstevne sa 
organizovať a v bežnom roku tento fond zostáva dosiaľ ďaleko 
nevyužitým. 

Družstevníctvo je jedným z najdôležitejších úsekov 
verejného sovietskeho života. Svojím obrovským kultúrnym 
fondom, každoročne vyčerpávaným, ono dokazuje. že nie je len 
bojovníkom za hospodárske oslobodenie obyvateľstva od 
neblahých vplyvov súkromného obchodu, ale vymaňuje 
i kultúrne zanedbané vrstvy, najmä dedinského proletariátu 
z temnoty, ktorú im v dedičstvo dala cárska vláda. 

Nehľadiac na niektoré nepatrné nedostatky, ktoré sa s roka 
na rok prekonávajú, môže sa smelo hovoriť, že družstevné 
hnutie v SSSR je také, akým v skutočnosti ono má i byt. 
Spolubojovníkom, spoluosloboditeľom, spoluučiteľom 
proletariátu a v celku: d1aždičom cesty k víťaznej socialistickej 



 

výstavbe štátu. 

Ročenka Slovenskej chudoby, 1923. 

  



 

Z MOSKVY NA KAUKAZ 

Len v zime možno pochopiť tú obrovskú šírku i diaľku, 
v akej sa rozprestiera »sirá mátuška Rus«. V zime, keď vlak 
unáša ťa tri dni a tri noci od Moskvy na juh, k donským 
a kubánskym stepiam, ktoré pod trblietajúcim sa slncom 
vyzerajú and nekonečný stôl, prikrytý k slávnostnej hostine. 

Bolo to v druhej polovici decembra. V Moskve slabý príkrov 
snehu, na čiernom nebi výrazné hviezdy. A ja som si spomínal na 
kysucké noci, banskobystrické noci na Urpíne, noci v Závadskej 
doline za Breznom, noci maďarských hraníc. Ako sú si podobné 
— a aký v nich predsa tkvie rozdiel! 

Bolo nás pohromade päť. Študenti komunistických univerzít 
alebo technických škôl. Poznali sme sa veľmi skoro a hoci sme sa 
nikdy nevideli, zabávali sme sa veľmi priateľsky a otvorene. Veď 
všetci sme mali jedno pojivo: vo vačku poukaz na právo 
bezplatného presťahovania, kam si kto zvolil. Dovolenú na 
krátku praktickú prácu. A hoci to je len forma, hoci nie je nikto 
povinný počas zimných prázdnin vykonávať verejnú prácu na 
mieste, kam ide, predsa každý zo študentov má svoj plán práce. 
Prednášky v Komsomole, prednášky v bunkách, oboznámenie 
s priebehom a výsledkami s jazdu strany, nový plán národného 
hospodárstva na 5 roky atď. Každý máme svoju úlohu pred 
sebou. 

Ruský študent nepozná prázdne reči. Lebo ruský študent je 
človek, ktorý súc robotníkom alebo roľníkom, vážnou 
a zodpovednou prácou v širokej verejnosti upozornil na seba 
masu, ktorá ho sama posiela a odporúča do školy, aby vyspel, aby 
sa vyškolil Každý z nich má kus tvrdej cesty života za sebou. 
Každý má za sebou kus verejnej práce, nech už ako člen strany, 
nech už ako člen odborových sväzov. Bez tejto predbežnej 
nezištnej práce nieto študenta na ruskej univerzite. Ako je potom 
možné čudovat sa tomu, že od nich nepočuješ slovo o futbale, 
posmešky z vlastných profesorov, pred verejnosťou 
odhaľovaných, chvastúnske reči o dobrodružstvách lásky a pod., 
ktoré témy vyplňujú zábavu prevažnej väčšiny študentov našej 



 

doby v buržoáznych štátoch. 

Nechcem tým povedať, že by bol ruský študent voľajaký 
zahútaný medveď. Nie. On naopak, je plný života, zdravého 
veselia, bodrosti. No táto veselosť a bodrosť sa vyvíja v ostrom 
politickom vtipe, v anekdotách na kulaka, nepmana, byrokrata, 
tieto tri nestvorné postavy sovietskeho života, proti ktorým sa 
odkrýva nemilosrdná paľba a oheň so všetkých frontov. 

Už je za nami Rostov nad Donom, už i Krasnodar. Súdruhovia 
povystupovali na rôznych staniciach. Zostal som sám. Ležím na 
svojej lavici, dívam sa po krajine, čítam posledné sjazdové 
zprávy. Smutno. Proti mne usadila sa mladá rodina. 
Červenoarmejec, žena, dieťa. A dieťa plače. Ešte toto mi chýbalo 
… 

V neďalekej stanici žena s dieťaťom vystúpila. Jej muž 
cestoval so mnou ďalej. Rozpriadol sa medzi nami rozhovor. 
S politických udalostí prešli sme na Červenú armádu. 

»Naša armáda má celkom inakšie ciele, ako u vás, za 
hranicou. U nás výchova vojska riadi sa tromi smermi: výchova 
vojenská dáva červenoarmejcom potrebné znalosti vojenské; 
výchova sovietska pripravuje z každého červenoarmejca 
budúceho pracovníka v sovietoch, nech už mestských alebo 
vidieckych, sedliackych; tretí smer je internacionalizmus, 
ktorým sa dostáva každému červenoarmejcovi základných 
politických vedomostí, presvedčenia o triednom príslušenstve,  
rozhľadu po medzinárodnej politike. Sme si istí každým 
krasnoarmejcom, ktorého po skončení vojenskej povinnosti 
prepúšťame domov.« 

Bol som prekvapený jasnosťou, prostotou rečí a presnosťou, 
s akou ma informoval tento na pohľad bezvýznamný človek 
s rozcuchanou hlavou, lícom od čiernych kiahní vyžraným. Ešte 
viac som sa začudoval, keď mi oznámil, že je politickým 
vychovávateľom pluku a že v plukovnej škole prednáša 
metodiku výučby krasnoarmejcov. 

»Prepáčte mi moju zvedavosť: aké máte predbežné 



 

vzdelanie?« 

Usmial sa prostým, detským úsmevom: 

»Mám 27 rokov. Do roku 1916 pásol som na dedine kozy 
a statok. Potom som utiekol do fabriky. Tam ma zachvátila 
revolúcia. Bol som od prvopočiatku v Červenej garde. V r. 1919 
nás bieli zatisli do kalmyckých stepí, do astrachanských pieskov. 
Prišiel ku mne jeden súdruh-študent s časopismi. Na — čítaj, 
hovorí. A ja som vtedy nepoznal ani jedného písmena. Naučil 
som sa čítať za mesiac. A to bol začiatok mojej túžby. Viac, Čím 
viac znať. Kedysi v občianskej vojne zažil som prestávku. Zaplatil 
som jednej žene a ona ma naučila spočítať, odčítať, násobiť 
a deliť. Potom som sa oženil. Žena — videli ste ju — bola 
učiteľkou na meštianke. Ona ma učila rôznym predmetom. Ja 
som ju vychoval polititicky. Mne politika bola akosi vrodená. 
Nepamätám, že by som kedy urobil politickú chybu. A to druhé 
— to som už dohnal sám.« 

A opäť sa detsky usmieva … 

Mátuška dobrá, sovietska Rossija, aká si šťastná, aká si silná 
a nepremožiteľná, keď máš takýchto ľudí! 

Buďte zdraví, vy hrdinovia, ktorých rodnou matkou je — 
Revolúcia! 

  



 

V KAUKAZSKEJ NOCI 

Noc ako čierna kobyla ťažko ľahla na celý kraj. Na oblohe 
nebolo jedinej hviezdy. Silný vietor sa preháňal pustými 
záhradami, preplnený slaným zápachom mora. 

Škola v Su-Psechu v tejto tme rástla do neurčitých rozmerov. 
Jediné dve okná dívaly sa do noci s výrazom korheľa, ktorý bez 
záujmu žmurká ospalými očami. 

V čitárni sedeli Griška Zaporožčehko i sekretár bunky 
Baranov. 

— Tak, koňa dám na toto miesto a hlásim garde — hovorí 
Baranov. Nie je mu dnes hra zábavou. Ubíja chvíľu, ktorá človeku 
niekedy pripadá ako ťažká a zbytočná povinnosť. 

— Pustil si kavalériu príliš vpred a ja som ti zostal v tyle. Ja 
ťa týmto ťahom zabíjam: šach-mat. 

Griška sa usmieva, ale ten úsmev nie je naplnený radosťou. 
Vie: sú dni, ktoré človeka umŕtvujú. Veľké ticho krúži im nad 
hlavami nekonečným kruhom, ktorý nemá začiatku ani konca. 
Samota sedí kdesi na peci v chladnom kúte. Sedí a díva sa 
nejasným, šedivým pohľadom. 

Vedel som to, hovorí Baranov. Dnes nemôže nikto vyhrať. 
Vyhráva sa iba vtedy, keď môžeme pocítiť radosť. A ty? Sedíme 
oproti sebe, slová nám v krku navrely, nejdú s pery. Šach-mat. To 
povieš ty a je to, akoby si sa mal hodiť do mora. 

— Poďme, je čas. 

A Griša si zapaľuje cigaretu, akosi zlobne zahadzuje zápalku 
a dymí. Potom akoby si spomenul: 

— Volchovstroj, súdruh, to bude skvelá vec, pravda? 

— Volchovstroj, ožil akosi súdruh Baranov. Volchovstroj je 
už minulosť. Teraz je to Leninova elektrocentrála. Vyše 13.000 
robotníkov ju budovalo. Teraz už necelých 2000 dohotovuje túto 
nádhernú stavbu. A na koniec ostane tam niekoľko desiatok ľudí. 
Obsluha strojov. Naša pýcha nie je v tom, že Leninova 



 

elektrocentrála stojí, ale v tom, že je to výsledok našej práce, 
našich obetí a nášho priemyselného rozvoja. Všetky stroje — až 
na niekoľko turbogenerátorov — sú sovietskeho pôvodu. 

— Ideme vpred. Nikto nás nezastaví — dodáva ticho Griša. 

— Nejdeme, my letíme vpred! To už nie je naša radosť zo 
švibalky, ktorá vznikla v našej fabrike, alebo z konzervy, ktorá 
bola upravená sovietskym závodom. Tie hladové roky naivnej 
radosti sú už dávno za nami. Dnes sú to naše elektrocentrály: 
dorábajú silu, ktorá je nebezpečnou silou SSSR pre každého, kto 
by na nás vztiahol ruku. 

— A sedliaci mrmlú. Nemajú z toho nijaký úžitok, hovoria. 
A dane — 

Baranov zhasol lampu, a ako tak stáli v dusivej tme, doložil: 

— Každý sedliak, to je kapitola sama pre seba Každý sedliak 
je osobitný svet. Koľko sedliakov, toľko svetov. Slabo vyvinutý 
pojem triedneho vedomia. Čo je našim sedliakom do toho, že 
sedliaci v okruhu našich šiestich štátnych elektrocentrál 
používajú pri práci elektrinu? Oni z toho radosť nikdy mať 
nebudú. 

— Sedliakom treba dávať pravidelne úroky z ich vkladov. 
Ináč neuveria. 

— Sedliakov, — hovoril Baranov, keď vyšli na dvor, — 
sedliakov treba organizovať a učiť. Učiť a hovoriť tak, ako to 
musí robiť učiteľ v prvom roku školy medzi najmenšími deťmi. 
Toto je a, toto b. Abecedu organizácie štátu a štátneho života. 

Rozišli sa do tmy, každý druhou stranou. 

Strašlivé blato. Zdá sa ti zaleje ta celého svojim riedkym 
hnusom. A znova sa spúšťal dážď, ťažké kvapky bily do tej 
čiernej záplavy pod nohami, a táto záplava bola jedinou istotou 
v mlčiacej tme. 

Medzi školou a budovou výkonného výboru sedliackeho 
sovietu hučí ručaj hustej vody. Baranov prešiel ako človek, 



 

ktorému na ničom nezáleží. Dom selsovietu bol tichý 
a zasmušilý, spurné sa postavil na vŕšku proti vetru, ktorý ho 
bičoval studeným dážďom. 

Na dvore zafŕkal mokrý kôň. Milicionár, ktorému žiarila 
v ústach cigareta ako veselá hviezdička, odpínal sedlo. 

— Dopadlo sa niečo? — spýtal sa Baranov. 

— Nie, — a milicionár vypľúva cigaretu, — darmo som koňa 
hnal. Čertovská pohoda — každý sa drží doma. Kolesá by sa im 
vrezaly do blata. 

— A teraz? 

— Koňa opatrím… a spať. Je čas. 

Predseda sedliackeho sovietu, súdruh Ivan Malejič Fariaťjev 
dosiaľ sedel vo svojej jednoduchej pracovni. 

— Ty ešte sedíš — začudoval sa Baranov, vchádzajúc 
k nemu. Cez dnešný deň treba bolo hneď zrána spraviť čiaru, tak 
— pekne z ľavého konca dole — do pravého rohu hore. Svinský 
deň, všetko v ňom viazne: i reč i nohy. 

— Ja meriam deň množstvom vykonanej práce, — hovorí 
Fariaťjev. — Pracujem od rána — a teraz je už noc. 

— Čo si teraz robil? — díva sa Baranov na stôl. 

— A tak. Sedliaci sa delia. Starí dávajú mladým. 

Medzi sebou v rodine sa delia rodičia s deťmi. Treba i také 
veci znať. S vinohradmi nemožno tak — bez rozmyslu. Na 
vinohrady sa musí štát dívať ako — asi tak, ako mat na svoje 
decko. To je cenná vec. 

— Ja dnes myslím na Stalingrad, na svoje rodisko. Svietia 
tam ulice ako deň. Prišiel by som domov — v noci — mama by 
mi naliala horúceho čaju. Spal by som ani anjel, dobrý a tichý. Eh 
— to je — to je všetko dávno. 

— V Stalingrade, hovorí Fariaťjev klzavo pomaly, tam tiež 
dnes padá. Myslím — dnes v noci prší dážď na celom svete. Je to 



 

už taká noc. Ten dážď ostatne nie je taký zlý. Bije do oblokov — 
a ty nutne spomínaš na front, na bubnovú kanonádu v miniatúre. 
Chcel by si zas tam byť, v ohni. A sedíš. Staráš sa sedliakom 
o vinohrady. 

— Sme mladí, Váňa, mladí sme. Chceme sa biť, kričať, 
odniesť si skutočné rany a nie tu — perom ryľovať vinohrady, 
pravda tak? A Baranov hádže okolo seba živými rukami. 

— Eh — ja už ani sám neviem. To všetko tá noc. Dážď. Sme, 
súdruh, sedliacka Rus dosial. Treba sa starať o sedliakov. Tamto 
— už prešlo. I dážď ustane. Idem spať. A ty? 

Baranov akoby prehltol čosi nepríjemného. Potom za dlhú 
chvíľu odvetil: 

— Ja… budem spať tu. Na strážnici je kožuch. Treba zajtra 
z časného rána začínať robotu. Choď — v noc. 

Dvere za Fariaťjevom buchly pod náporom vetra. Zaskučal 
vietor v pustých miestnostiach. Nebolo hodín, ani žiadneho 
meradla, ktorým by bolo možné hľadal; koniec tejto strašlivej 
tmy. 

  



 

SOVTRUDŠKOLA 

Je v každej za vysokými vrchmi zastrčenej dedine a v každej 
dedine, stratenej v Širokých ruských stepiach. 

Sovetskaja trudovaja škola. 

Je i v našej maličkej dedinke, taká skromná, pranepatrná 
a predsa milá. Díva sa s vŕšku na ešte vyššie vrchy, patriace 
Kaukazu, omývaná príjemným morským vzduchom 
a dobroprajným južným slnkom. Slnko je tu vždy a more hučí 
z trištvrtehodinovej vzdialenosti. Česká dedinka Pavlovka čiže 
Krasno- Čechovka má svoju poctivú, malú, milú sovietsku 
pracovnú školu. 

Dvadsaťsedem dní hučí a šumí ako drobné more. Ako by aj 
nie! Je posledný týždeň pred »revoľucionnym prazdnikom«, 
ktorý vyčerpáva všetku vynaliezavosť i čas detí. Učebný čas je 
neobmedzený. Deti počúvajú pozorne o imperialistickej. vojne, 
o Keren- skom. O tom, ako vzblkla revolúcia v Petrohrade. smejú 
sa, ako súdr. Antonov-Ovsijenko zatkol ministrov Kerenského, 
ako sa im smiali robotníci, že sa raz pešo prejdú »proguľkou« 
(prechádzkou), keďže autami sa prevážajú červenogvardejci. 
Vykrikujú hlasmi nevôle, keď počúvajú ako sa junkeri (žiaci 
oficierskych škôl) skryli za kamennými zubmi Kremľu v Moskve 
— a ztamodtial postrieľali 45 súdruhov z Červenej gardy, ktorá 
postupovala okolo Kremľa ulicou. — Vot — Iľjič — dorogaja 
golova! — a podobne obdivovaly a posudzovaly Lenina, keď 
počuly o prvom jeho už verejnom vystúpení na sjazde sovietov, 
kde predložil dva významné dekréty: I. predložiť všetkým 
vojnuvedúcim štátom návrh okamžite skončiť vojnu a uzavrieť 
mier; II. bezodkladne odovzdať roľníkom veľkostatkársku pôdu 
bez akéhokoľvek výkupu. 

Deti, deti českých roľníkov a predsa žijú celou dušou 
v histórii ruskej revolúcie, oči im žiaria pri víťazstvách a zle 
spomínajú junkerov a kadetov. Veď ony ich znajú, pamätajú 
niektorí, ako tí kadeti robili, a keď sa zjavili »krasno-zelení« 
(boľševici skrytí po lesoch), ako všetci mužskí z dediny išli 



 

vyhnať kadetov z blízkeho mesta Anapy. 

— Náš otec tiež išiel! 

— Od nás otec i starší brat! 

— Ty blázonko, veď všetci išli, nielen vaši. Všetci išli 
s červenými. 

— Vedeli, že kadeti chránia pánov — a červeni boli naši! Za 
sovietov! 

* 

Už dávno je po škole. No v triede ešte hlučno a živo. Sobota 
— a zajtra je 7. novembra, pôjdeme do Varvarovky na meeting. 
Jedni oprašovali zástavu s nápisom: 

Da zdravstvujet sovetskaja trudovaja škola! Druhí zas 
opravovali štandardu z červeného plátna a lepili na ňu 
papierové písmená: 

My, deti svobodnogo naroda — vse za 
Okťabrom! 

Niekoľko dospelejších pracovalo na »stenuške«. To je 
nástenný časopis, každá škola ho čas od času príležitostne 
vydáva. Farby, černidlá, štetky, drevká na písanie, hovory o čím 
vkusnejšej úprave, smiechy. Zachováva sa redakčné tajomstvo. 
A je to veľmi ťažko pri zvedavosti detí udržať v tajnosti, kto je 
skrytý za smiešnymi pseudonymami: Balerína, Potkan atď. Len 
jeden chlapec sa netajil. Je strohý, málo reči vedie, píše krátko 
a úsečne. Ten napísal: 

»Západoeuropská buržoázia len preto štve na 
SSSR, že v ňom majú plné právo robotníci 

a roľníci. 
Inžinier.« 

— To písal istotne RepŠov Staňa! — volali. 

— No Repšačko, povedz pekne, pravda si ty inžinier!« — 



 

žiadostivo sa pýtajú niektoré dievčatká. A keď sa už nemôže 
ubrániť, dozná: 

— Kak chočete — da — mne vse rovno. Inžener!« 

On totiž veľmi rád hovorí rusky — a druhé deti česky. Večer 
je »stenuška« hotová. Vprostriedku pionier dvíha červenú 
zástavu a slovami piesne vyzýva všetkých pomôcť stavať 
»Respubliku trudu«, aby sa práca stala vládcom sveta a všetkých 
v jednu rodinu spojila. V boj. mladá garda robotníkov i roľníkov! 

Prípravy skončené — a predsa sa deti nerady rozchádzajú. 

V triede ruch a šum. Už včera postavily deti javisko. Srazily 
všetky školské lavice dohromady, na ne kadejaké dosky 
posnášaly — a cez to veľkú plachtu, ako je na fúru so senom. 
Červené závesy, pripevnené pri povale na drôte — to opona. Po 
stranách učiteľove prikrývky. Čorti znajut, čím sa tú noc prikryje! 

Večer sa poschádzali občania na slávnosť. Tu sa s tým 
nerobia nijaké dlhé ťahanice. Opona sa zdvihne — a slávnosť 
začína. 

Pavlovka je len malinká 
a ja som taktiež malá, 

no predsa voláme: Da zdravstvujet 
INTERNACIONÁLA! 

Tak smelo končí svoje číslo, prvé v programe, malá žiačka, 
stojaca v prostred chóru, a do toho jej vpadajú všetci žiaci, nad 
zástupom rodičov nesie sa nádherný text ruskej Internacionály. 
A už to pokračuje, vystupuje z ich stredu žiačka s kratučkou 
prednáškou, obracia sa ku spolužiakom a hovorí, hovorí smelo 
a s dôrazom. Končí. 

»Súdruh Lenin hovorieval, že revolúciu je ľahko urobiť, ale 
ťažko udržať. Pracujme pilne a učme sa, aby v nás našla ruská 
revolúcia vždy pevnú oporu! 

Nech žije SSSR a Kominterna! 

Nech žije Sväz robotníkov s roľníkmi! 



 

Nech žije mladá garda, verná leninizmu! 

Pokračujú revolučné piesne ruské i české, recitácie 
jednotlivé i sborové, potom narýchlo sostavená revolučná scéna 
z ulice. Nakoniec Faunova Rozprávka o boháčovi zeme 
chudobných. 

Tej smelosti, sebavedomia a istoty medzi deťmi neuvidíte 
nikde toľko, ako v sovietskej škole, hoci je to na najmizernejšej 
dedinke. Treba takej výchovy pre budovateľov nového života! 

* 

V sovietskej dedinskej škole je nádherná čítanka »Novaja 
derevňa« (Nová dedina). Je to sám život Je písaná spisovateľmi, 
učiteľmi, roľníkmi, robotníkmi. Všetko jasné ako kryštál. Všetko 
milé ako úsmev. Všetko ťažké a drahé ako kus zlata. 

Máme i české čítanky »Ráno«. Ale aké slová by bolo treba 
použiť, ak máme porovnávať »Ráno« s »Novou derevňou«? 

Mládež, vychovávaná v sovietskej škole sovietskou knihou, 
to je sladký orech, ktorý nikdy neokúsi západoeuropská 
buržoázia so svojimi vyžranými zubmi! 

  



 

VO VLAKU MOSKVA — ALMA-ATA 

Každého dňa o pol jednej po polnoci pohýňa sa z Kazanského 
nádražia v Moskve poštový vlak č. 49. 

Vlak býva obyčajne zaplnený už z Moskvy. Každý cestujúci 
má k dispozícii celú lavicu, na ktorú á složí cestovnú matracku, 
podušku a prikrývku. A len čo vlak vyjde z Moskvy, usalašia sa na 
svojich miestach a už spia. 

Ráno sa začneš s jednotlivcami soznamovat. Sú príjemní a 
shovorní — veď každý má pred sebou niekoľko dní cesty, a táto 
spoločná perspektíva je dobrým podkladom pre priateľský, 
družný pomer všetkých cestujúcich. 

V poštovom vlaku č. 49, v ktorom som pred tromi mesiacmi 
cestoval do strednej Ázie, bola zaujímavá spoločnosť. Mnoho 
žien a detí, ktoré trávily jar na dovolenej v európskej časti Sväzu 
a teraz sa vracaly do Ázie ku svojim mužom, bolo vyvážené na 
druhej strane študentmi, ktorí sa z Moskvy vracali na prázdniny 
domov, nie aby odpočívali, no aby sa účastnili žatevných 
kampaní a verejnej, kultúrnej práce v Kazachstane, Kirgízii, 
Uzbekistane. Boli tam krasnoarmejci, vracajúci sa z 
čiernomorských kúpeľov ku svojim nacionálnym divíziám, boli 
robotníci, ktorí končili rôzne špeciálne poslania a išli nazpäť do 
svojich závodov. Boli vo vagóne aj dvaja roľníci, ktorí — parom 
vie prečo — cestovali tiež z Európy do Ázie. 

Čím viac sme sa blížili Orenburgu, tomuto mestu na rozhraní 
dvoch svetadielov, tým horúcejší bol vzduch bývalých stepí, 
zaoraných teraz do obrovských tabuli kolchozov. 

Dve okná predsienky vagónu boly vždy otvorené a pri nich 
sa striedaly vždy nové tváre. Jedného z tých šiestich dní mojej 
cesty pýtal sa ma blahobytne vyzerajúci muž z druhého 
oddelenia, kam cestujem. 

— Do Kirgízie, do Frunze. Pozrieť Interhelpo. 

Usmial sa potmehúdsky a vravel: 

— Vaši krajania z družstva utekajú a vy tam idete! Čo tam 



 

chcete robiť? Veď je tam zle! Sú úplne rozvrátení a o krátky čas 
sa družstvo rozpadne. Ja to poznám — bol som tam tiež pol roka 
zamestnaný. Sprostredkoval som odbyt koží z ich garbiarne… 

Začal mi rozprávať najnesmyselnejšie histórie o Interhelpe. 
Neprezradil som mu, že i ja družstvo z vlastnej skúsenosti 
poznám a i teraz že som o ňom presne informovaný. Zaujímalo 
ma vyzvedieť, do akej miery môžu protisovietske živly 
stupňovať svoje lži a vedome podvratné »informácie«, k akým sa 
odhodlávajú pred luďmi zo zahraničia. (Vo Frunze som sa o ňom 
dozvedel, že tento bývalý garbiarsky fabrikant z Ukrajiny bol 
skutočne v Interhelpe zamestnaný a potom pre záškodníctvo 
vyhodený a súdený.) 

Pri otvorenom okne vymenila sa tvár. Typický dedinčan, 
mladý a bez brady, s neobyčajne detskými očami a ohrnutým 
nosíčkom, v červenej rubáške. Rozhovor: 

— Odkiaľ? — Z Ukrajiny. — Do Kirgízie? — Hej, k bratovi. — 
Na návštevu alebo na robotu? — Keď sa mi pritrafí dobrá robota, 
tak aj na robotu, ja nedbám. — A aké máte zamestnanie? — Ja 
som roľník. 

Bolo mi čudné, že práve v čase žatvy mohol sa tento roľník 
vybrať z Ukrajiny do Turkestanu na návštevu. Pýtam sa: 

— A tam, odkiaľ ste vy, je kolchoz? — Je. Väčšina dediny 
skolektivizovaná — A vy? — Ja… som nevstúpil. 

pochopil som. Bol to jeden z »rozkulačených« vyvlastnených 
kulakov), alebo z tých, čo zo svojho majetku predajú, čo len 
možno, a dobrovoľne utekajú do národnostných republík 
ázijských, kde kolektivizácia dosiaľ nebola prevedená, aby sa 
tam zariadili »ešte po starom«, samostatne. No ani to sa už dnes 
nedarí. 

Ďaleko za nami zostaly červenkasté rozryvy, pripomínajúce 
najjužnejší Ural, a boli sme v holej, rovnej a spálenej stepi. Ostrá 
tráva v kríčkoch alebo chumáčoch dávno uschla na koreni. Step 
bola pustá, len kde-tu šuchli sa sysli do svojich dier a za nimi 
striehli supi, orlí a pustovky. 



 

Pri okne stál druhý sedliak s ryšavou bradou a blankytnými 
očami. Pozeral sa do stepi spokojne a bez vzruchu, ako keby sa 
rozhliadal po ‘kraji kdesi pri Riazani alebo pri Voroneži. Všade je 
rovná zem… 

Dvaja mladí Rusi sa s ním dali do reči. A hľa — i tento mal 
namierené za príbuzným až hen ku Taškentu. 

— A na akú robotu, strýčko? Veď si roľník! — A ja som robil 
už aj tesárčinu. Môžem robiť bársakú robotu. Keby sa dalo, zostal 
by som aj na Aralskom mori… to musí byť zaujímavé ryby loviť… 

Úprimne sme sa tomu zasmiali. Hla — ten človek vybral sa 
do sveta a je mu ľahostajné, kde zakotví. Je roľníkom, ale môže 
byť aj tesárom a ešte najlepšie by sa mu páčilo ryby loviť. Sadol 
do vlaku, má pred sebou šesť dní a nocí cesty, tratí zbytočne čas, 
bo nevie, čo na konci cesty podnikne. A to všetko v dobe, keď 
zdar piatiletky vyžaduje najväčšie napätie síl a všetky ruky k 
dielu. 

Na stanici Čiili, ako už na tak mnohých, visela veľká vyhláška. 
Na bavlníkové plantáže sovchozu 60 km od Taškentu potrebujú 
najať 5000 robotníkov. 

Ryšavobradatý strýko vytiahol usmolený notes, pristúpil ku 
mne a vravel: 

— Napíš mi to všetko! Ale pekne, aby sa to dalo čítať! 

Odpísal som mu vyhlášku a myslel som si: 

— No, nezahynie strýčko. Keď sa mu už všetko zunuje, môže 
ísť na sovchoz. 

Takých vyhlášok vídať po staniciach veľa a všetky hovoria o 
obrovskom nedostatku pracovných síl. Rátal som: keby v 
každom vlaku, čo ich každodenne po celom SSSR ide, bolo len päť 
takýchto nezakotvených, nestálych a roztúlaných ľudí, aká škoda 
tej energie, po ktorej volajú vyhlášky na staniciach aj inzeráty 
ktorýchkoľvek novín! 

Na šťastie táto nestála, zbytočne strácaná sila je na druhej 



 

strane vynahradená nadšenou obetavosťou robotníctva a novej 
sovietskej inteligencie. 

Bolo to za Orenburgom na ktorejsi stanici; z vlaku vybehlo 
niekoľko mladých robotníkov, aby si od Kirgiziek kúpili 
kumysu.5 Zastavil som sa s jedným — viedol si prekrásneho psa 
— vlčiaka. 

— Ideme na kolchozy pomáhať v žatvách, aby mašiny dobre 
išly, a potom aj preto, aby sa dodržiavala politická línia v žatevnej 
kampani. Ideme priamo zo závodov, z Moskvy i z Leningradu — 
dnes večer budeme na mieste. 

— A potom zas domov? 

— Domov? — zasmial sa úprimne. — Domov nie, ale rovno 
na Taškent, a keď zakončíme pri Taškente, prepravíme sa cez 
Kaspické more na Kaukaz. 

Čudoval som sa a nijako som svoj údiv neskrýval. 

Snáď preto dobavil: 

— To je nič! Ja napríklad … je tomu osem dni, čo som sa vrátil 
do Leningradu z Krymu, z komandírovky… 

Pochopil som. Boli to úderníci. Ti, ktorín sa na celých päť 
rokov piatiletky dali do služieb veľkého diela a ktorí bez ohľadu 
na svoje osobné pohodlie a záujmy vlastných rodín priamo horeli 
v nadšenej práci, dávajúc hrdinský príklad všetkým pracujúcim. 

Neďaleko stanice Džu-Saly objavil som vo vlaku dvoch 
mladých, práve skončivších inžinierov. Boli to bývalí robotníci — 
a teraz cestovali do strednej Ázie, aby v práci splatili sovietskej 
vlasti svoj dlh; bezplatné štúdiá. Ako tí moskovskí a leningradskí 
úderníci i oni išli na komandírovku. To malo svoje výhody: na 
každej väčšej stanici stačilo v bufete predložiť potvrdenie — a 
dostali za pár 'kopejok celý obed aj zásoby na cestu. A tak tam, 
kde tamariškové kvitnúce húšťavy sa končily a začaly len 
pieskové násypy Hladovej púšte, kde nebolo možné na stanici 
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kúpiť ani kúska chleba, sedávali nad otvoreným košom, plným 
konzerv a sušených rýb, jedli s neobyčajnou chuťou, žartovali, 
smiali sa a vyprávali. 

Za Arysom, kde železnica odbočuje pod predhoria Ťan-Šanu, 
po ľavej strane trate tečie rieka Ču. 

Sem, k tejto rieke, boli poslaní títo dvaja inžinieri, aby sa 
účastnili na kolosálnych zavodňovacích a elektrifikačných 
prácach. Vyprávali mi o tom: 

— Neďaleko mesta Frunze na rieke Ču stavia sa obrovská 
priehrada, ktorá má zachytiť všetku vodu a využiť ju. 
Zavodňovacie zariadenie bude zavlažovať 300 tisíc hektárov 
zeme, ktorá dnes, bez vody, je neúrodná. Prečo sa to robí? To má 
pre celý SSSR veľký význam, lebo sa tým celý S väz oslobodí od 
nutnosti dovážať cudzí kaučuk. V tejto krajine rastie totiž 
vytrvalá rastlina, ktorú Kirgizi nazývajú »kendyr«. Tá nielenže 
dáva výborné vlákno ako konope a medzi vláknom drevovinu, 
ale v lupeňoch má 9% kaučuku. Preto bolo rozhodnuté pestovať 
tu kendyr na obrovských plantážach. Už dnes je kendyrom 
zasiate 100 tisíc hektárov. Na rieke Ču pracuje teraz 15 tisíc 
robotníkov a armáda inžinierov. Stavia sa celý kombinát. Okrem 
zavodňovacích zariadení a mocnej elektrárne bude tu fabrika na 
galoše, pneumatiky, a iné gumové výrobky. Vlákna dá kendýr 
toľko, že textilná fabrika bude ním celoročne zásobiť tisíc 
tkáčských stavov. Z odpadkov drevitej hmoty medzi vláknom 
bude sa robiť umelé drevo; budú sa z neho prešovať priamo 
hotové výrobky. Všetkých robotníkov — v priemyselnom 
kombináte i na sovchozných kendyrových plantážach — bude 30 
tisíc. Všetko má byť na budúci rok hotové. A bude! 

Predstavil som si rieku Ču v tých miestach, ako som ju videl 
pred piatimi rokmi. Mútna voda valila sa hlinistým korytom, 
ľahko sa vyliala a tvorila močiare, zarastené trstinou a obývané 
vodným vtáctvom a mračnami komárov. Semenište malárie, sem 
okrem náruživých poľovníkov nikto neprichádzala A dnes? 
15.000 robotníkov vysušuje močiare, zavodňuje šírošíru step a 
stavia neobyčajný priemyslový kombinát… 



 

Koľko sa stavia takých skvelých kombinátov po celom SSSR! 
Koľko robotníkov priamo horí v pracovnom zápale, koľko sa ich 
obetuje pre ideu a spoločnú vec. 

A keď som sa teraz z vlaku pozeral k rieke Ču, zdalo sa mi, 
ani keby sa v jej osude odrážala i víťazná skutočnosť celého 
SSSR. 

Peter Hron 

Dav IV, č. 9—10, 2. novembra 1931 

  



 

26 ICH BOLO, 26 … 

(Litmontáž) 

30. septembra 1918, na hluchom mieste medzi 
zakaspickými stanicami »Pereval« a »Achač-Kujma«, bez súdu i 
vyšetrovania, podľa rozkazu náčelníka anglickej vojenskej misie 
v Ašchabade gen. Tigh- Johnsa, s vedomím a súhlasom veliteľa 
anglických vôjsk v Zakaukazsku generál-majora Thompsona 
bolo zastrelených 26 bakinských komisárov na čele so súdr. 
Stepanom Saumjanom. 

* 

Zvláštný vlak zastavil sa pri stĺpe na 207. verste. Stráže 
vyvádzaly z vagónu ľudí so sviazanými rukami. Bolo temno pred 
brieždením a ticho. Za radom vojakov stál v kruhu svetla človek 
v rovnošate generála anglického vojska a niekoľko druhých ľudí. 
Generál Tigh-Johns. Tí druhí sami seba nazývali členmi 
eserovskej (sociál. revolucionári) vlády. 

Náčelník stráže rátal: 

— Dvadsaťštyri, dvadsaťpäť, dvadsaťšesť … Všetci… 

V kolese sovretých bajonetov stálo 26 komisárov bakinskej 
komúny. 

Priviezli ich na popravu. 

V púšti zahrmely výstrely. Jedna, druhá, tretia salva. S 
vysokého násypu do otvorenej mohyly padali bakinskí komisári. 

Vrahovia odrezali im hlavy a položili do nôh. Tigh-Johns 
prezeral front mŕtvol. Dôkladne hľadel im do tvárí a podľa 
soznamu sa presvedčoval, či sú všetci popravení. 

Všetci. 

Zrazu z temnoty vystúpil železničný strážnik Prišiel sa 
presvedčiť, akýže je to vlak, prečo tu stojí, prečo nedáva signál. 

Za svoju zvedavosť starec zaplatil životom. Zastrelili ho. 
Strážnik bol dvadsiatym siedmym. 



 

Keď sa katovia vracali do Baku, vychádzalo slnce… 

Začiatkom roku 1918 diktatúra proletariátu sa dovalila až 
do Azerbajdžanu v Zakaukazsku, do Baku. Ohrožovaly ju turecké 
vojská. 25. júla 1918 bakinský soviet, ktorého sa vtedy zmocnili 
menševici a eseri, rozhodol sa pozvať »bratov-spojencov« — 
Angličanov, aby pomohli brániť Baku pred Turkami. 

Miesto boľševickej rady národných komisárov bola 
ustavená vláda — »diktatúra stredného Kaspicka«, ktorá sa 
opierala o menševikov, eserov a oficierov. 

Boľševickí komisári rozhodli sa opustiť bielogvardejské 
Baku a prejsť k ďalšej práci v sovietskej Astrachánii. Ale 
»demokratická« vláda stredného Kaspicka ich uväznila a 
odovzdala vojenskému poľnému súdu. Nebezpečenstvo popravy 
hrozilo so dňa na deň komisárom. 

Niekoľkým komunistom podarilo sa dopomôcí uväzneným 
komisárom k úteku z väzenia. V prístave čakala ich zvlášť 
pripravená loď, ktorá ich mala zaviesť do Astrachane. 

Loď ale bola neschopná cesty… 

Neostávalo nič iného ako sadnúť na ktorúkoľvek z lodí, ktorá 
išla na Krasnovodsk. V Krasnovodsku boli komisári okamžite 
zatknutí esero-menševickým »zakaspickým« výborom. Podľa 
rozkazu Angličanov v noci s 19. na 20. september pod 
kepienkom, že hudú odvezení do Indie, boli bakinskí boľševickí 
komisári odvezení do Ašchabadu a na 270. verste zastrelení. 

Všetci 26 komisári boli najlepšími predstaviteľmi 
bakinského proletariátu. Najlepším z týchto najlepších bol 
Stepan Saumjan. On bol jedným z najschopnejších a popredných 
vrstovníkov Lenina, (milovaným vodcom bakinských 
robotníkov, a stál na čele ich diktatúry. Lenin bol nadchnutý 
politickou taktikou tohto predsedu a komisára zahraničia 
bakinskej komúny — Stepanom Saumjanom. 

* 



 

Pred 10 rokmi zhynulo 26 bakinských komisárov. Ale ťažko 
použiť slovo »zhynuli«. Či je možné hovoriť, že zhynul Stepan 
Saumjan, alebo Aľoša Džaparidze, alebo Zebin, Ter-Mkrtčjan, 
Azisbekov. Fioletov, Petrov, ak ich dielo zvíťazilo nielen v 
Azerbajdžane, ale i na celom Kaukaze? Oni boli zavraždení 
surovým nepriateľom, zbabelým, oni prestali žiť, ale semä, ktoré 
zasiali, dalo nádherné plody, z ktorých najlepšími sú 
Zakaukazská federácia, odstránenie národnostnej nenávisti, 
dokonca národnostná solidárnosť, všeobecná spolupráca 
rôznorodých národností Kaukazu na výstavbe nového poriadku. 
Fakty hovoria o víťazstve 26 komisárov a nie o ich zániku. 

A tých 26… Oni vedeli, že víťazstvo príde, verili a robili 
všetko smelo v mene tohto víťazstva. A hoci sa im do cesty 
stavaly na oko nepremožiteľné prekážky, oni s nadľudským 
hrdinstvom bojovali proti nim, spoliehajúc sa na podporu 
bakinského revolučného robotníctva. 

Situácia bola strašlivo vážna a složitá… 

Hlava komúny, Stepan Saumjan veľmi dobre vedel 
orientovať sa vo vnútornej politike Azerbajdžanu, kde 
robotníctvo bolo odrezané od zaostalej dediny, kde nastával 
hlad, kde sa chlieb nerodil a chlieb zo severného Kaukazu alebo 
Ruska neprichádzal. On mal ešte v hlave veľa skvelých plánov, 
ako vyjsť zo stiesnenej situácie, a veril pevne, že sa mu to podarí. 

Takáto pevná viera u boľševika mení sa v tvrdý skutok. 

A on smelo a spokojne uskutočňoval toto dielo so svojimi 
súdruhmi. 

A oni zvíťazili, za cenu svojich životov zvíťazili, ale predá len 
zvíťazili. 

* 

Veľkí ľudia slúžia veľkému dielu nielen svojim životom a 
zápasom, ale i svojou dôstojnou smrťou. Víťazná cesta 
bakinských robotníkov posiata je mŕtvolami najlepších 
bojovníkov a vodcov a skropená ich krvou. Na kostiach padlých 



 

bojovníkov vyrástly nové tisíce odvážnych revolucionárov. 
Krvavé ponaučenia minulej borby srazily bakinský proletariát 
plece k pleci pod revolučnou boľševickou zástavou, ktorá vlaje 
po celej šiestej časti zemegule. 

  



 

V DONOVALOCH O DONOVALCOCH 

Ďaleko je KirASSR,6 ďaleko je hlavné mesto Frunze. Parom 
vie, prečo sa až tam usadili robotníci z Československa. 
Zbudovali tam družstvo Interhelpo. 

Keď som sa v júli tohto roku lúčil na frunzeskom nádraží so 
súdruhom Palúchom, žiadal ma. »Bol si tu v roku 1926, znáš naše 
ťažké začiatky. Vtedy aj brat Rudo ešte žil. A teraz si videl našu 
prácu a pokroky. Vidíš… dosť dobre žijeme. Až sa vrátiš na 
Slovensko, zaskoč aj k nám do Donovalov a povedz oteckovi, ako 
sa nám vodí. A vôbec… všetko.« 

Dochádzala polnoc. Čierna, ázijská. S veľkými hviezdami. A 
keď dopravný úradník trhol prudko dva razy zvonom, podali 
sme si ruky. Rušeň zhlboka vydýchol a vlak sa pohol na západ, 
smerom k Aulie-Ata a k Taškentu. A hoci bola noc čierna ani 
žúžoľ, v diaľke neurčite sa rysovaly snehové končiare 
Alexandrovského chrbta. 

Dlhý vlak kolísal sa bezpečne na širokých koľajniciach. Deň i 
noc, deň i noc, šesť dní a šesť nocí — do Moskvy. 

A odtiaľ do Donovalov. 

Z Interhelpa že prichádzate? — pýta sa Palúchov otec a 
nemôže si to akosi predstaviť, nemôže veriť. Jeho jediné zdravé 
oko žmurká neisto. Potom vstáva a volá do tmavého pitvora cez 
kuchyňu: 

— Dievčatá, peďteže sem, z Ruska prišiel tuto… človek, od 
Bélu! 

Sedíme v zasklenej predsieni a ja rozprávam: 

— Béla vám písal, ako to vyzeralo zo začiatku, však? Holá, 
vypálená step. A dnes — už som Interhelpo ani nepoznal. Majú 
peknú textilku, ktorá pracuje neprestajne — na tri smený. Majú 
krásnu garbiarsku fabriku, tá pracuje na dve smeny. Stoláreň, 
zámočnícka dielňa, železolejáreň, kováčska dielňa, píla na drevo 
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— to všetko pracuje na plný chod. Práce je toľko, že ani 
nestačia… Majú 18 koní, tie po celý deň len privážajú surovinu a 
odvážajú hotový tovar. Zriadili aj chov svíň, majú toho na 170 
kusov, v horách majú svoj dom oddychu, veľký včelín a ovocný 
sad. 

— A že vraj už teraz pekne bývajú, písal nám Béla. 

Ukazujem im fotografie. 

— Pekne. Majú také čisté domy, štyri rodinné byty v každom. 
Malá rodina má predsieň, kuchyňu a jednu izbu, väčšia rodina 
dve izby. 

— A pred piatimi rokmi bývali naši chlapci v zemi v diere. Aj 
tam náš Rudo ležal chorý — povzdychol si starý. I to zdravé oko 
sa mu zahmlilo. 

Videl som v duchu jasne ten septembrový deň roku 1926. V 
diere do zeme vykopanej, chránenej pred prudkým slnkom 
starým plechom na koloch, ležal Rudo Palúch v agónii. Ťažký 
týfus. Dnes leží na cintoríne, kde odpočíva toľko prvých obetí, 
najmä detí. Má kamenný pomník s červenou hviezdou. 

— Béla nám poslal fotografie. Aspoň takú pamiatku… 

Rozprávam podrobne o celej rodine Bélovej. o žene i o 
synkovi, ktorých znajú len z obrázkov. Počúvajú pozorne. 

— V rokoch 1927 a 1928 sa mali tak, že až no! 

Vyprávali mi súdruhovia, že už ani nevedeli čo si majú 
vymýšľať na obed, či kuracinku alebo’ husacinku, a deti už ani to 
nechcely. Dnes už je však viete… piatiletka. Niektoré veci 
dostávajú aj na lístky. 

— To je zle — poznamenalo jedno z dievčat. 

— Nie je to tak zle. Dostanú toľko, že viac ani nespotrebujú. 
A musia to dostat, majú to zaručené. 

— Čítal som tiež čosi o tej piatiletke — hovorí Bélov otec — 
a syn ju v každom liste spomína. To musí byť veľká vec. Ako im 
to ide? 



 

Potešila ma táto jeho otázka. Mohol som aspoň vyprávať o 
tom nadšení, s ktorým pracujú, o dobrovoľnom odriekaní, len 
aby dosiahli cieľ, o tom, že v Interhelpe až dosiaľ nielenže splnili 
kontrolné cifry piatiletky, ale že v mnohých odvetviach si 
dobrovoľne zvýšili prikázané im úlohy, a i tie dokonca prevýšili. 

Jedno z dievčat poodišlo do kuchyne. Pripravovala sa na 
divadelné predstavenie. 

— Dnes hrajú v potravnom družstve — vysvetľuje druhá. 

— Keby ste tak anohly vystupovať v klube Interhelpa, tam 
by sa vám hralo — hovorím. — Najkrajší klub v celej Kirgízii 
majú, o tom mi vyprávali ľudia už vo vlaku cestou do Frunze. 
Priestranná budova, osemsto sklápacích sedadiel, balkón, veľké 
javisko, pod javiskom miesto pre hudbu — prekrásny klub! A 
spravili si ho celkom sami, od tehál až do poslednej nitky 
purpurových záclon. 

Sadáme k večeri. V horách sú najlepšie zemiaky s bryndzou 
a kyslým mliekom — myslím si — a hľa: práve taká bola tá 
večera. Slávnostná. 

— V Interhelpe teraz ženy už ani variť nebudú. 

Stavia sa veľká spoločná jedáleň. Tristo ľudí tam bude môcť 
odrazu jest. Aj detské jasle budú ešte tohto roku hotové. 

— A čo potom budú ženy robiť? — pýtajú sa v smiechu 
dievčatá. 

— Pracovať budú. Vo fabrike treba ľudí, najmä teraz, keď 
textilku rozširujú. 

Medzi jedlom ani hovoriť neprestávame. Rozprávam, že Béla 
nerobí v stolárni, ale že je predsedom hospodárskej komisie 
družstva a že pracuje len v kancelárii. Starému to lahodilo. 

— Tak už má menej práce? 

— Čerta menej — usmievam sa jeho predstave. 

— Starostí má vyše hlavy. A je zapriahnutý až do noci. Samá 
porada, schôdza, politická škola — no. hovorím: do noci. A potom 



 

len si noviny prečíta To všetci tak… 

— Písal nám minule — spomína starý — že by rád išiel 
študovať. Ja si však myslím… ženatý chlap aj s deckom… 

— Pôjde, aj mne tak hovoril. Žena s dieťaťom dostanú plnú 
podporu a on tiež. Prečo by nešiel? Bude z, neho inžinier — 
usmievam sa. 

Aj oni sa smejú a nechcú veriť. 

— Nesmejte sa vy nič! Poznáte Vineu Tišlara tu neďaleko z 
Kališťa? Ten už študuje v Taškente priemyselnú akadémiu. A 
koľkí ešte sú, ktorých vy nepoznáte, ktorí už štúdiá skončili; a 
koľkí ešte boli z Interhelpa vyzvaní, aby zaujali vysoké miesta v 
sovietskych úradoch. Váš bratanec Juľo Miartuš, čo je v 
Interhelpe, tiež sa pôjde učiť — obraciam sa k dievčatám. — 
Veru, Donovalci sa veľmi dobre držia. 

Na dedinu sa valila čierna noc. Dievčatá odišly a my sme s 
Bélovým otcom zostali sami. Čas bežal — bolo ešte toľko otázok! 

Ráno som vzal batoh a poberal sa ďalej. Na dvore však 
zastavila ma stará žena v čiernom: 

— Ja som Miartušová — Juľova mať. A že ste vraj prišli z 
Ruska? 

Aj jej som musel vyprávať znova to najhlavnejšie o synovi, o 
jeho rodine, o tom, čo robia. 

— Nevidel som sa s ním. Práve odišiel do kazakolských 
kúpeľov, do hôr, na obrovské jazero Issyk-kul. 

— A či je chorý? 

— Chorý nie je. Len odpočívať bude za mesiac. Každým 
rokom len sem posielajú z Interhelpa až dvadsiatich na mesačný 
oddych, raz tých, a raz zas druhých. A koľkých do iných 
kúpeľov… 

Starenka, dosiaľ statná, až slová prechytuje — rada by 
všetko zvedieť. 



 

— No chvalabohu — dobre je im. Tu by im tak nebolo. Len 
aby im to aj potrvalo… 

— Potrvá, aj lepšie im bude, bo k tomu všetci spoločne 
pracujú! 

— Nech len tú piatiletku skončia, — dodal otec Palúch. 

Schádzal som pomaly do doliny. Donovaly s čistými 
domkami zostaly za mnou, stratily sa mi v zákrute cesty. 

V týchto vrcholoch žijú zväčša len ženy a deti. Chlapi 
odchádzali predtým za more, do Kanady, do Argentíny, alebo 
aspoň do Francúzska. Dnes, i tam postihnutí nezamestnanosťou, 
vracajú sa domov bez zárobku, mnohí dokonca za vypožičané 
peniaze a chodia i tu s prázdnými rukami, vyradení z práce. Tí, 
čo zostali doma, pracujú poniektorí vo Zvolene, v Podbrezovej a 
Hronci. Zarábajú okolo 100 až 150 Kčs týždenne. Z toho celý 
týždeň žijú a keď príde sobota, cestujú domov vlakom i 
autobusom a posledných niekoľko korún vložia do rúk žene, aby 
gazdovala. V zime, keď zapadnú osady až dvojmetrovým 
snehom, prichádzajú z práce domov len raz za mesiac. 

Pred drevenými domčekmi posedávajú i robotníci-penzisti, 
ktorí sa zodrali v štiavnických baniach alebo na Magurke. A teraz 
sú v Donovaloch aj takí, čo neboli za morom, neboli v baniach za 
dlhé desaťročia: sú mladí nezamestnaní robotníci, ktorých bude 
pribúdať, až začnú prepúšťať vo zvolenských dielňach, v 
Podbrezovej a v Hronci. Už o tom hovoria… 

To je všetko, z čoho sa žije: hory, zelené pašienky, záhonky 
zemiakov. Zemiaky sadia každým rokom na to isté miesto. 
Každým rokom tam na tú zem vynesú na chrbte trochu hnoja. Tu 
už ani ovos nesejú. bol by slabý a nedozrel by. Raz do roka 
skášajú ľudia stráne a seno nosia domov na chrbte v batohoch. 
Tri batohy — to je metrický cent sena. Palúchove dievčatá ich 
tohto roku s vysokej, strmej poľany sniesly 147. 

So strání ozývajú sa zvonce kráv. Červené, strakaté kravy — 
ani keby kvetov nasial do zelených priestorov. A predsa tie kravy 
málo doja: spotrebujú mnoho energie na tých strmých úbočiach, 



 

po ktorých musia loziť. Keď už mlieka nedajú, prichádza do 
dediny mäsiar, ktorý dobre vie, že títo ľudia na chudobných 
vrchoch museli zvyknúť a spokojit sa s akoukoľvek nízkou 
cenou. 

Tie peniaze za kravu alebo za teľa sú zpravidla určené na 
dane. Príde mäsiar? — Nepríde mäsiar? 

— Aká zbytočná otázka! Na ostatok jednako príde berný 
úrad alebo exekútor. 

Cestou z Donovalov ku Starým Horám, idúc prechudobnou 
dolinou, akých je po Slovensku bez pomoci toľko, lúštil som si 
hádanku: 

Súdruh Béla Palúch žije na lístky, lebo spolubuduje 
piatiletku. 

Jeho krajania nebudujú piatiletku a preto nie sú nútení žiť na 
lístky. 

Co je lepšie? 

Peter Hron 

Dav IV, č. 7, 15. septembra 1931. 

  



 

LIST Z INTERHELPA 

Dňa 15. decembra došiel mi list. Bol na ceste dlho. Pisateľ ho 
odovzdal na pošte 29. septembra 1945 v meste Frunze, Kirgizská 
sov. soc. republika. List písal môj verný kamarát a súdruh, 
Vojtech Palúch, rodák z Donovalov. 

Ani čo by mi bol na stôl sadol čudesný motýľ, čo sa práve 
vymotal z kukly: pokrčená obálka, počarbaná, nesprávna adresa, 
farbisté známky… 

Keď v zime objavíte motýľa — a to sa často pritrafí — 
spomeniete si na jar. Ja som ei nad tým listom spomínal na istú 
dávnu jar roku 1926. 

Boh milý vie, koľkí sme sa vtedy pripravovali na ďalekú 
cestu cez Ural, okolo Aralského mora, cez celú Hladovú púšť, 
okolo obrovského pohoria Ťan-Šanu až k mongolskej hranici, 
kde už pred rokom odišla prvá časť nášho výrobno-hospodár- 
skeho družstva »Interhelpo«, aby tam založila nový domov pre 
tých, ktorí boli už vtedy sklamaní hospodárskym i politickým 
životom a vývinom v ČSR. 

Bola to pre nás úžasná jar, plná nedočkavosti i neistoty, 
rozčarovania i viery a nádejí. A pretiahla sa nám do júla, do toho 
pre nás tak pamätného 12. júla, keď sme sa v Žiline sišli a večer 
nastúpili ďalekú cestu. Tam na žilinskej stanici, poznal som troch 
chlapcov z Donovalov; šikovní remeselníci, bujné hlavy, nadšení 
súdruhovia. A jeden z nich bol teda Vojtech Palúch… 

Išlo nás vtedy asi 520, dospelých i detí, do neznámeho 
ďalekého sveta, kde bol len piesok, step a horúčava, kde nebolo 
studní a v mlákach čakal týfus a malária… Išli sme do končín, kde 
nebolo nič, len veľké možnosti pre usilovné ruky, ktoré na púšti 
musia vedieť vyčariť zabezpečenú budúcnostnosť a šťastie. 

Dvadsaťsedem dni a nocí boli sme vo vlaku. A keď sme prišli 
na miesto, našli sme málo z toho, čo sme pre nedostatočné 
informácie alebo z vlastnej fantázie a romantičnosti očakávali. 
Tí, čo nevedeli zpočiatku ani potláčať osobné ciele, začínali 
škriepky, rozkladali pevné rozhodnutie iných, dezorganizovali 



 

kolektív a prv, kým by sa boli pokúsili spoločne s ostatnými 
premáhať ozajstné ťažkosti, pomýšľali radšej na odchod. 

Pravda, ťažkosti boly neočakávané a skľučujúce; nebolo kde 
bývať, bolo málo čo jesť, pracovalo sa zpočiatku bez výplaty, 
slnce žeravelo nad hlavami, smäd trápil a moril, ľudia, napadnutí 
maláriou, ležali ani voskové tiene, na týfus mreli dospeli a deti 
do dvoch rokov pomrely takmer všetky. Kto by nestrácal hlavu? 

Boli však takí, čo nad plačúcimi ženami a nad svojimi 
mŕtvymi deťmi nestratili hlavu. Nad nebohým bratom, ktorého 
skosil týfus, nestratil ju ani Vojtech Palúch. Ostal tam, bojoval, 
vydržal Vydržal a s ním mnohí tí, čo nešli do SSSR hľadať 
dolárovú Ameriku, čo okrem osobnej zábezpeky mali 
predovšetkým vyšší, ľudský, socialistický cieľ: položiť ruky a 
vložiť svoj um vyspelého robotníka do výstavby štátu, aký bol v 
strednej Európe ich snom. 

Vybudovali textilku, garbiareň, veľké stolárske í zámočnícke 
dielne, lejáreň kovov, krajčíri i obuvníci mali roboty vyše práva, 
no predovšetkým stavebný odbor pracoval dňom i nocou, aby 
vybudoval všetky potrebné objekty, zodpovedajúce rýchlemu 
rozmachu družstva. 

Od nich, zo strednej Azie, zavial ma potom osud na Kaukaz, 
neskoršie do Moskvy, potom zasa domov, no keď som po piatich 
rokoch v r. 1931 znova prišiel na návštevu k týmto slávnym 
bojovníkom v Interhelpe, zastal som celkom očarený tým, čo som 
videl. Kdeže boly biedne baraky alebo jamy, v ktorých kedysi 
súdruhovia žili a mreli, kde piesok a rozpukaná pôda stepi bez 
jediného stromčeka, bez zelene, bez vody, kdeže boly 
najprimitívnejšie kôlne, pod ktorými remeselníci museli začať 
svoju výrobu? 

Po piatich rokoch som Interhelpo nepoznal. Veľká textilka i 
garbiareň pracovala na tri smený, remeselnícke dielne, 
umiestené vo veľkých moderných budovách, nestačily plniť 
objednávky; súdruhovia bývali v pohodlných štvorbytových 
domoch, obklopených bujnými záhradami, lebo si vybudovali 
dômyselný zavodňovací systém; široké cesty, rozdeľujúce celú 



 

kolóniu na kvartály, boly lemované topoľovými stromoradiami, 
a tam, kde bol založený park a detské ihrisko, stála moderná 
škola a krásny kultúrny dom s pohodlným a účelným 
zariadením. A všetko, doslova všetko spravili vlastnými rukami 
vo svojich dielňach … 

To, čo tam naši ľudia vybudovali, bol prvý priemysel v tej 
zaostalej, ďalekej kirgizskej krajine. Oni, naši súdruhovia to boli, 
čo položili základ neskoršiemu úžasnému priemyselnému 
rozmachu týchto končín, rozmachu, plánovanému a 
podporovanému už z prostriedkov štátnych. Nijako som sa 
nečudoval, keď mi minule v Trenčíne rozprával jeden súdruh, 
ktorý bol v Interhelpe ešte dlho potom, že tam, kde sme v rokoch 
1925 26 sadli na holú žeravú step, je dnes obrovské priemyselné 
mesto v ktorom premávajú električky … 

Lež — nie o tom to som chcel vlastne písať. Chcel som skorej 
načrtnúť niekoľkými slovami odvahu, životaschopnosť, 
obetavosť a skutočný idealizmus slovenského človeka, jeho 
ľudskú krásu a veľkosť, akej je schopný vtedy, keď ide za 
spoločným a neosobným cieľom. 

Do takej diaľky odišli, s takými ťažkosťami sa borili, 
napokon dobre sa mali a mohli povedať: Sbohom, 
Československo, našli sme novú vlasť a v nej radostnú prácu a 
zabezpečený blahobyt! My ešte spomíname na Považie, na doliny 
Nízkych Tatier, na Bratislavu i Košice, naše deti však už len 
počúvajú a nemajú o tom nijakých predstáv… Mohli to takto 
povedať. 

Nepovedali. 

Keď prišla po mnohých rokoch vojna, keď sa rozhodovalo o 
tom, či má vo svete panovať spravodlivosť a sloboda — alebo 
neprávosť a otroctvo, uvedomili si naši súdruhovia až hen pod 
Ťan-Šanom, pri mongolskej hranici, že je ďaleko kdesi krajina, 
krajšia nad všetky krajiny sveta, v tej žije národ, z ktorého vyšli 
a s ktorým sú spojení tajomným pradivom života, osudov a 
zápasov odvekých generácii, túžiacich vždy len po slobode, 
generácií často klamaných, ošmeknutých a zrádzaných, no 



 

nachádzajúcich vždycky napokon pravdivý ,smer. Preto ho našli 
aj oni. 

Hľa, čo mi píše v dneskajšom liste môj drahý súdruh Vojtech 
Palúch: 

»Z Interhelpa mnoho chlapcov bojovalo proti Hitlerovcom, 
mnohí tam ostali navždy. Z nich napríklad brat mojej manželky 
padol pri Moravskej Ostrave, syn Kováčikov (toho z Hlohovca) 
padol pri Lipt. Sv. Mikuláši…« 

Keď som čítal tieto jednoduché slová, túto nenáročnú 
zprávu, v ktorej je skryté toľko veľkosti i hrdinstva, odložil som 
Palúchov list a v duchu som povedal: 

Možno, že vieš, že u nás sú konečne zaistení tí členovia 
bývalej slovenskej vlády, ktorí po toľké roky vmýšľali sa do 
úlohy predstaviteľov slovenského národa, ktorí túto úlohu aj 
hrali proti vôli väčšiny a v záujme fašistickej reakcie hnali národ 
do záhuby. Títo uzurpátori moci nad osudom celého národa 
vyhlasovali pracujúcemu slovenskému ľudu, že jedine ich cesta 
je správna, spoločná cesta s fašistickými otrokármi proti 
socialistickému Sovietskemu sväzu, spoločná cesta s Nemcami 
proti najväčším slovanským národom Ruska, a len táto cesta 
môže Slovákom zabezpečiť v budúcnosti slobodný národný a 
hospodársky rozvoj. Takto hovorili ľudia, ktorých pod srdcom 
nosila slovenská mať, takto hovorili ľudia, ktorí rozhodovali o 
osude pracujúceho slovenského ľudu. takúto politiku, v jej 
dôsledkoch však hroznejšími činmi uplatňovali vo svete i v 
národe — v mene slovenského národa. 

Pokračovali vo svojej zrade slovenských národných záujmov 
aj vtedy, keď sa od nich otvorene odklonili aj tí poctiví a verní 
Slováci, ktorí zpočiatku boli ochotní veriť v poctivosť Tisovej 
vlády. Pokračovali vo svojej zrade aj vtedy, keď slovenský národ 
svojím odhodlaným ozbrojeným povstaním dal najavo svoju 
vôľu vybojovať si ozajstnú slobodu a zabezpečiť svoj osud v 
spojení s najpokrokovejšími silami sveta. 

Kým Tiso so svojimi ministrami pil na večnú družbu 



 

slovenského národa s nemeckými otrokármi, slovenský národ 
bil Nemcov, kým sa dalo, na otvorenom fronte a potom sa pred 
presilou a zradou stiahol do hôr, aby tam inou formou 
pokračoval v boji proti nim a proti zradcom z vlastnej krvi. 

Kým Tiso so svojimi ministrami doma, pred zrakom 
statočného a bojujúceho vlastného národa nehanbil sa v záujme 
reakcie povolať proti vlastnému ľudu nemeckých fašistov, ktorí 
najlepších Slovákov vraždili — vtedy, môj drahý sudruh Palúch, 
vaši synovia ďaleko v strednej Ázii, ktorí Slovensko nikdy 
nevideli a o svojej vlasti počuli len z rodičovského rozprávania, 
hlásili sa dobrovoľne pod slávne bojové zástavy a od 
mongolských hraníc, čuješ, až od mongolských hraníc našli si 
jedine správnu cestu k ohrozenej vlasti, ktorej treba vybojovať 
slobodu! 

Kým Tisovi »najslovenskejší ministri v záujme národa — ako 
neprestajne zdôrazňovali — zabezpečovali jeho šťastnú 
budúcnosť cestovaním do Berlína na bankety a pripíjaním na 
zdravie Nemcov, slovenskí chlapci, odkojení rodičovskou láskou 
k domovine, našli celkom iné riešenie slovenského osudu a 
celkom inú cestu k zabezpečeniu budúcnosti svojho národa: 

Nie cestu na banket do Berlína, kde za červené 
burgundskévínobola predávaná najlepšia krv slovenského 
národa, lež cestu od mongolských končiarov Ťan-Šanu až k 
Moravskej Ostrave a Liptovskému Svätému Mikulášu, kde títo 
ozajstní  

vlastenci vlastnou krvou vykupovali červené víno 
radostnejšej slovenskej budúcnosti. 

Česť a sláva vám, drahí súdruhovia v diaľke, česť, sláva a 
večná pamäť vašim druhom, ktorí najbezpečnejším putom 
spojili naveky vás s nami a nás s vami. 

Pravda, Vianoce 1945. 

  



 

CO A AKO SA VO SVETE VARI 

Je to zvláštne, že práve teraz, keď sa pripravujeme na oslavy 
29. výročia Októbrovej revolúcie, musím neprestajne myslieť na 
náhodné stretnutia s dvoma ľuďmi, ktorých som nikdy predtým 
v živote nevidel, s dvoma ľuďmi, ktorí sa ponášajú na seba asi 
tak, ako sa červený mak podobá pažeráku dravca. 

A predsa s tým, čo Októbrová revolúcia znamenala, znamená 
a vždy bude znamenať, obidvaja majú určitý súvis. Reagujú na 
ňu. 

* 

Poldruha roka tomu, čo som sa stretol s tým prvým. 

Bolo to v prvej polovici mája 1945, bolo to v Nemecku, medzi 
ruinami tej časti Tretej ríše, nad ktorou sa trepotala víťazná 
červená vlajka sovietskych vôjsk. 

Vracal som sa s niekoľkými kamarátmi z koncentračného 
tábora domov, išli sme pešo, hoci nás niesla skorej túžba po 
domove, ako nevládne nohy. Okrem toho nás posilňovalo veľké 
zadosťučinenie. Nemecko, ktoré podľa slov Hitlerových — nikdy 
nesmelo kapitulovať, ležalo pred nami v troskách, úbohé 
procesie pyšnej armády tiahly do zajatia po hradských, okolo 
ktorých po priekopách a zničených poliach váľaly sa prekotené 
autá, tanky, dodrúzgané lietadlá, kanóny, »pancierové päste« a 
na tisíce drobných zbraní alebo ich súčiastok; koče a vozy, na 
ktorých utekalo civilné obyvateľstvo, ležaly v jarkoch s 
rozsypanými kolesami, okolo plno pootváraných kufrov, debien, 
po poli rozvláčených 

šiat a rozpáraných perín, s ktorými vetrík rozihrával májovú 
chumelicu. 

Boly to obrazy úžasného spustošenia, ktoré otriasaly 
každým z nás, a jednako pociťovali sme zadosťučinenie: — To za 
našich kamarátov, — hovorili sme ,si, — ktorých ste vedome 
umučili hladom, ubili a popravili, to za našich doma, ktorých ste 
bili a strieľali, za naše obce a mestá, ktoré ste zničili a vypálili, za 



 

našu vlasť, ktorú ste znásilnili a vydrancovali! 

Takto sme tiahli cez Nemecko, včera bezmenné čísla a zrazu 
slobodní občania víťazného štátu, išli sme od mesta k mestu pod 
bezpečnou ochranou oddielov Červenej armády, ktorej sme sa 
márne vypytovali na najnovšie podrobné zprávy: nie, ti chlapci 
nemali času, ponáhľali sa čím rýchlejšie na západ, aby dostihli 
stanovenú čiaru. Miesto zpráv dávali nám jesť a piť; k tej jedinej 
zvesti, ktorou nás počastovali, že aj v Prahe sú už Rusi, pridali 
svoj krásny široký úsmev. 

Jedného dňa prišli sme do dediny obsadenej sovietskym 
vojskom, a tu som medzi mladými chlapcami objavil takého, čo 
ma okamžite zaujal. Tvár hnedá ako najjemnejšia hlinka, vlasy 
ako najtemnejšia noc. oči šikmé. 

— Ty si Kirgiz, však? — spýtal som sa ho. — A odkiaľ? 

— Ako to vieš? — odvetil s úsmevom. — Vari si bol u nás v 
Karakirgízii? 

— Pravdaže som bol… Dokonca dva razy, — a začal som mu 
menovať všetky tie mestá, ktorých čudné mené utkvely mi 
nadosmrti v pamäti, aby som ho presvedčil, že hovorím pravdu, 
že som bo u nich v strednej Ázii. 

Tu ma ten chlapec objal ako vlastného brata, pritisol 
potľapkal po pleci, prepletajúc svoju detinskú radosť nadšenými 
výkrikmi, a potom začal rozprávať, ako je to tam teraz u nich, ako 
sa všetko zmenilo za tie roky, čo som tam nebol, aké krásne 
mestá si vybudovali, aký priemysel tam vyrástol, a že už 
nekočujú, už nepreháňajú svoje čriedy od mongolských hranie 
až po Ural, usadili sa, majú nové dediny, zavodňujú zem a pestujú 
cukrovku, bavlník a také rastliny, o akých nikdy predtým ani len 
nepočuli. 

Pozerajúc vtedy do tých jeho radostných šikmých očí, videl 
som v nich celú jeho domovinu, tie úžasné priestory stepí a 
púšte, kde konca-kraja nedovidíš, videl som rieky, čo siaknu do 
piesku, a zas vysočizné hrebene hôr so zrkadlami večného snehu 
a ľadu na končiaroch. Videl som žltú, ale mastnú zem, bez vody 



 

mŕtvu po celé tisícročia, ktorá pod rukami niekdajšich 
kočovníkov, čo jej priviedli vodu s hôr, začala priamo bláznivo 
rodiť. Videl som balvany soli, antracitu, i najrozličnejších rúd, 
ktoré starí Kirgizi prinášali z ďalekých hôr, keď sa dopočuli, že 
za novej vlády treba využiť bohatstvá zeme. Videl som tu deti v 
školách, ktorých tu predtým nebolo, počul sem spisovateľov a 
kultúrnych pracovníkov hovoriť o kirgizskej literatúre, ktorá 
predtým neexistovala. Uvedomoval som si zázračnú zmenu, 
ktorá sa stala s celými krajinami, prebudenými z dávnej 
driemoty, s ich národmi, ktoré dovtedy len vegetovaly; 
uvedomoval som si blahodamosť a mohutnú životnosť 
demokracie, ktorá je vyjadrená ozajstným uvoľnením všetkých 
tvorivých síl ľudu, ich ustavičným rozvíjaním 

a uplatňovaním vo všetkých oblastiach národného a 
štátneho života. 

To je ten zázračný prútik, ktorý dáva rozkvitnúť každej 
zaostalejšej krajine. 

Odtiaľto sa dvíha, odtiaľto vzrastá národné i ľudské 
povedomie bývalých primitívov. 

Ako ten chlapec, Azijec, v ktorejsi stredonemeckej dedine: 
kde sa až dostal, kam až prišiel bojovať! On, syn ďalekého 
kirgizského národa, vtiahol do Európy s plným vedomím svojej 
úlohy: bit a pobiť tých, ktorí svojou násilníckou rozpínavosťou 
ničili slobodu a šťastie druhých. 

Nebolo to ani pred rokom, bol slobodný človek, poznal cenu, 
silu i čaro slobody — a preto ju s takým odhodlaním išiel 
vybojovať aj pre nás. 

* 

A už som pri tom druhom stretnutí. 

Nebolo to ani pred rokom, bolo to včera, preto nie v 
Nemecku, lež v bratislavskej reštaurácii, kde som sedel a čakal 
na obed. Jeden môj dávny známy prišiel tam s akýmsi 
blahobytným pánom a prisadli k môjmu stolu. Rozprávali sa po 



 

nemecky. Pozerali jedálny lístok, dlho sa rozhodovali, čo by bolo 
najlepšie, a pritom prešli v rozhovore na to, čím sa vyznačujú 
svojrázne kuchyne jednotlivých národov. Ten blahobytný pán, 
nadmieru ovešaný ťažkým zlatom a drahým kamením, bol 
zrejme skúsený lakotník i svetobežník. Poznal najrozmanitejšie 
jedlá, aké sa kde podávajú, a rozprával o tom s takým živým 
zápalom, že keď spomínal kuchyňu čínsku, videl som ho v duchu, 
ako do seba hádže ryžu za pomoci povestných čínskych paličiek. 
Prečo by aj nie? Predstavil sa ako riaditeľ akéhosi priemyselného 
konceru z Londýna — a ten si môže všeličo dovoliť. 

— A čo súdite 0 španielskej kuchyni? - spýtal sa ho môj 
dávny známy. 

— Jedným slovom: úžasná! — odbavil otázku pán riaditeľ 
koncernu. 

A čo súdite o španielskej situácii, spýtal som sa naoko 
nevinne. 

Pozrel sa na mňa, potom dobrácky zakašľal a povedal: 

— Nuž… Stav je vážny. Franco pravdepodobne bude musieť 
ísť… 

— Franco musí ísť, francizmus by mal ostať, však? — 
poznamenal som s ľahkou iróniou. 

Či už bola moja irónia príliš ľahká, alebo si takíto ľudia 
nevedia predstaviť možnosť iného názoru — neviem. On 
jednoducho povedal: 

— V Španielsku bude alebo Franco, alebo komunisti. Veď v 
Paríži stále čaká tá republikánska vláda, čo má na čele toho … ako 
sa volá … a dobrovoľníci čakajú na hranici. Tak je to. A toho sa 
bojím. 

Hľa, pán riaditeľ ťažkého koncernu so sídlom v Londýne sa 
bojí, aby sa v Španielsku nedostal k slovu ľud, ktorý už od r. 1936 
bojoval za demokraciu proti fašizmu. Pán riaditeľ, nesporne 
vyznavač demokracie určitého poňatia, sa trasie o osud 
fašistického kata Franca, lebo po ňom môže prísť iba — bože, 



 

chráň nás od všetkého zlého! 

A grécka kuchyňa? — snažil sa môj dávny známy previesť 
rozhovor na pôvodné pole bez akéhokoľvek politického úmyslu. 

Tu už ani neviem, čím pán riaditeľ, londýnsky tieždemokrat, 
uspokojil zvedavosť svojho spolustolovníka. 

V duchu som znova čítal zprávy o tom, ako bolo v Grécku 
aranžované hlasovanie za návrat kráľa, zprávy o občianskej 
vojne, 'o vraždení stúpencov demokracie a sociálneho pokroku, 
a najnovšiu zprávu o tom, ako tam odsúdili na trest smrti 10 
gréckych povstalcov, ktorí tam počas nemeckej okupácie 
zlikvidovali istý počet policajtov, čo spolupracovali s fašistami… 

To všetko za prítomnosti britských vojenských jednotiek, 
ktoré majú v krajine udržovať poriadok. Pravda, — poriadok 
podľa známej vývoznej značky, za ktorú sa nemusia hanbiť 
riaditelia koncernov. Ako napríklad ten môj. 

A tak som sa veru nedozvedel, akými špecialitami sa 
vyznačuje grécka kuchyňa. Zato, keď som si spomenul na 
početnú skupinu tých pokrokových demokratických emigrantov 
— Grékov, ktorých som videl nedávno nastupovať a tancovať na 
národných slávnostiach juhoslovanských Slovákov v Petrovci, 
Grékov, ktorí — napriek prítomnosti britských posádkových 
oddielov — museli zo svojej vlasti utiecť pred fašistami, 
uvedomil som si, že nielen v národných jedlách, no aj v poňatiach 
demokracie sú veľké rozdiely. Je jedno poňatie demokracie, 
ktoré dáva všetku moc ľudu, a druhé, ktoré všemožnými cestami 
usiluje o opak. 

Pravda, 7. novembra 1946. 

  



 

DOSLOV 

V životnom diele Petra Jilemnického popri románoch zaujíma 
významné miesto bohatá novinárska a publicistická činnosť. I o 
nej — práve tak ako o celej jeho tvorbe možno povedať, že 
predstavuje mohutnú zbraň v boji nášho ľudu a našej kultúry proti 
morálnemu a fyzickému zotročovaniu človeka kapitalistickým 
spoločenským poriadkom. 

Jeho krátke literárne práce, reportáže, články a črty, 
uverejňované v časopisoch, svedčia o tom, že Jilemnický — ako to 
sám napísal o sebe, » nebol hluchý k búrlivým ozvenám sveta«, že 
citlivo reagoval na všetko, čo sa okolo neho dialo, a cítil potrebu 
vysloviť sa k událostiam. Slová: »Prežíval som intenzívne všetko, 
čo sa dotýkalo slovenských pracujúcich vrstiev. A žil som ako aj 
dosiaľ žijem — ich najkrajšími nádejami« vysvetľujú jeho horúce 
vlastenectvo, ako aj bezvýhradnú oddanosť k Sovietskemu sväzu, 
ktorý jediný mohol uskutočniť nadeje nášho ľudu na lepší život. 
Práve táto organická jednota lásky k slovenskému pracujúcemu 
človeku a k sovietskym ľuďom, ktorí prví otvorili brány k ľudskému 
šťastiu, za ktoré Jilemnický celým svojím dielom bojuje, 
charakterizuje súbor reportáží, novinových článkov, literárnych 
čŕt a epizodických popisov z boja a práce sovietskych ľudí v období 
výstavby socializmu, zahrnutých do tohto sväzku. 

Peter Jilemnický je jedným z prvých spisovateľov a publicistov, 
ktorí oboznamujú Československu verejnost so životom 
sovietskych ľudí, ktorí po svrhnutí feudálno-buržoázneho 
poriadku uskutočňujú gigantickú výstavbu svojej mohutnej vlasti 
podľa smelých plánov stalinských päťročníc. Jeho novinárske a 
literárne reportáže sa radia medzi významné priekopnícke diela 
tohto druhu, napísané autormi, ako sú Ivan Olbracht, Mária 
Majerová a Július Fučík, ktorí v období dočasnej stabilizácie 
kapitalizmu v predmníchovskej Československej republike svojím 
živým svedectvom o živote robotníkov, roľníkov a pracujúcej 
inteligencie v Sovietskom sväze strhávajú sieť lží a ohovárania, 
ktorou sa usilovala protisovietska propaganda opriasť masy. Ak si 
plne uvedomujeme, aký podstatný vplyv mala Veľká októbrová 



 

revolúcia na rozpadnutie Rakúsko-Uhorska v súvislosti s 
utvorením Československej republiky, ako zapôsobila na revolučný 
pohyb más a že to boly práve myšlienky, prúdiace zo Sovietskeho 
sväzu, ako aj zprávy o úspechoch socialistickej výstavby, ktoré 
dávaly silu nášmu robotníckemu hnutiu v boji proti politike hladu 
a biedy — vieme plne oceniť význam literárno-novinárskej 
činnosti Petra Jilemnického, popularizujúcej sovietsky život u nás. 

Peter Jilemnický odišiel prvý raz do Sovietskeho sväzu 12. júla 
1926 zo Žiliny s druhou častou výpravy robotníkov, ktorá 
odchádzala do Karakirgízie, aby neďaleko mesta Frunze založila 
výrobné družstvo. Jilemnický bol v Interhelpe — v tomto družstve 
učiteľom. Život družstva sa rozvíjal za veľmi ťažkých podmienok 
prírodných i pracovných. Zlé bývanie, horúčavy,nemoce, 
počiatočné ťažkosti — proti tomu všetkému prišlo bojovať členom 
družstva. Je príznačné pre Petra Jilemnického — bojovníka, že 
práve v tomto boji proti ťažkostiam, keď musel vyučovať pod 
holým nebom, upevňuje sa v ňom jeho ideová a politická 
neoblomnosť a vzťah k sovietskemu životu. Ťažký zápas o život v 
družstve vylíčil autor v záverečnej časti svojho diela »Kompas v 
nás«. 

Jilemnický v dôsledku tažkých životných podmienok 
onemocnel a odišiel z »Interhelpa« na Kaukaz do Krasno-Čechovky 
na pobreží Čierneho mora, kde pracoval ako učiteľ medzi 
krajanmi, ktorí sa sem prisťahovali od 60. rokov minulého 
storočia. Čoskoro si ho i tu — ako všade— obľúbia. S veľkým 
zanietením vykonáva svoju učiteľskú a osvetovú prácu. »I keď 
viem — píše, — že tí ľudia sa k nám už nikdy nevrátia, poznal som, 
že túžia byť s nami aspoň trochu kultúrou a duchom spojeni, keď 
už sú s nami jedna krv, a prial by som im, aby sa toho dočkali.« 
Jilemnický predčítava noviny z Československa, propaguje knihy a 
poriada zábavné besiedky. Takto sa usiluje priblížiť krajanom v 
Sovietskom sväze ťažký údel pracujúcich v kapitalistickom 
Československu. 

Z Krasno-Čechovky odchádza Jilemnický do Moskvy, aby 
študoval v Štátnom ústave pre novinárstvo (GIŽ — 



 

Gosudarstvennyj inštitút žurnalistiki). Tu sa prehlbujú jeho 
znalosti z marxizmu- leninizmu, z ekonómie a z dejín robotníckeho 
hnutia. Vo VKS(b) prebieha v tom čase urputný boj proti 
trockistom a zinovjevcom. V tomto zápase, ktorý mal svoj odraz aj 
v živote školy v podobe prudkých diskusií, polemík a sporov, stál 
Peter Jilemnický jednoznačne a neoblomne na stalinskej pozícii. Z 
týchto čias pochádzajú aj jeho varovné listy, adresované 
bužoázno-anarchistickej časti skupiny literátov a publicistov 
okolo časopisu DAV, ktorá už v tomto období kolíše a sympatizuje 
s trockistami. 

Pobyt v Moskve pomohol Petrovi Jilemnickému vniknúť do 
bohatosti a složitosti prudko sa rozvíjajúceho sovietskeho života. 
Jilemnický pracuje ako strannícky pracovník v jednom z 
moskovských závodov, spolupracuje s redakciou »Moskovskaja 
derevňa«, prázdniny využíva na to, aby poznal pulzujúci život v 
závodoch, v úradoch a v prístave Novorosijska ako spolupracovník 
časopisu »Krásnoje čemomorie«. »Keď sa dnes zamyslím, nad tým 
jedným rokom, ktorý som v Giži prežíval, vidí sa mi, ako by tie 
jednotlivé dni maly snáď 48 hodín« — spomína neskoršie. 

Škola, živá účasť v politickom živote maly vplyv na 
Jilemnického umelecký rast. V Moskve sa soznamuje s mladými 
novinármi, spisovateľmi a počúva hrmiace verše Majakovského, 
recitované autorom. Skúsenosti zo školy, z novinárskej a politickej 
praxe, v ktorej frekventantom školy, ako píše Jilemnický — jeden z 
nich, išlo o to, aby mali »otvorenú hlavu, zvedavé oči i uši a bažia 
za poznaním, ktoré by bolo možné v praxi využiť a uplatniť…« 
prispely v značnej miere k prehĺbeniu literárneho realizmu Petra 
Jilemnického. Tu sa obohatilo aj jeho marxisticko-leninské 
vzdelanie, ktoré dávalo v celej jeho tvorbe istotu v umeleckom 
zobrazovaní životných udalostí a ľudských charakterov v súhlase 
s pravou. Stalinove slová, adresované spisovateľom: »Píšte 
pravdu«, staly sa základom Jilemnického tvorby, či už ide O 
románové diela, alebo o novinárskú a publicistickú činnosť. 

Bohatstvo zážitkov a skúseností našlo svój výraz v súbore 
reportáží, literárnych črt a beletrizovaných epizód a životopisov z 



 

konkrétneho života v diele »Dva roky v krajine sovietov«. Tento 
súbor zredigoval sám autor pre vydanie v Amerike, v Chicagu roku 
1929. Ďalšiu časť tohto sväzku tvoria práce napísané od prvej 
návštevy v Sovietskom sväze až do smrti autora, venované životu 
sovietskych ľudí a ich historickému významu v boji proti temnej 
vláde kapitalizmu a fašizmu. Jilemnický sa s nimi stretával pri 
svojich ďalších cestách do .Sovietskeho sväzu r. 1931, keď navštívil 
svojich starých známych z »Interhelpa«, r. 1934, keď sa zúčastnil 
na sjazde sovietskych spisovateľov v Moskve. 

Je pozoruhodné, čoho všetkého si Peter Jilemnický všíma vo 
svojich reportážach a článkoch. Je málo otázok, na ktoré by 
neodpovedal, málo životných javov, ktoré by unikly jeho bystrému 
oku pozorovateľa. Hovorí o stranníckom živote, o armáde, o 
komsomolcoch, popisuje život Moskvy, žije s otázkami dedinského 
ľudu, je očarený krásou prírody a tempom gigantickej výstavby 
krajiny, no najviac ľuďmi, ktorí »nekráčajú vpred, ale letia«. Jeho 
reportáže majú popri informatívnom charaktere umeleckú úroveň 
a predstavujú priekopnícku prácu v tvorbe literatúry tohto druhu 
v našej spisbe. Ukazujú tiež, že Jilemnický v plnej miere chápal 
význam novín ako mohutnej zbrane v triednom boji, že mu nebol 
cudzí taký druh literárnej aktivity, ktorý spĺňa v časopisoch svoje 
bojové poslanie, ale práve naopak, že si Jilemnický veľmi dobre 
uvedomoval, čo znamená tlač pri výchove más v duchu 
socialistického uvedomenia. 

Podobne ako v románoch i v týchto jeho prácach stretávame 
sa s celou galériou krásnych postáv a charakterov, ktoré rastú a 
rozvíjajú sa pri riešení veľkých úloh prestavby a výstavby života v 
Sovietskom sväze. Stretávame sa tu i s takými postavami, ktoré 
neskoršie autor zobrazil celým umeleckým majstrovstvom v 
neskorších literárnych dielach, ako sú »Zuniaci krok« a »Kompas v 
nás«. 

Zo všetkých prác uverejnených v tomto sväzku sobraných 
spisov Petra Jilemnického sála hrejivá láska k sovietskym ľudom a 
k ich životu, pričom neprestáva myslieť ani na chvíľu na svoju 
rodnú domovinu, ktorú má vždy pred očami. Jeho reportáže a 



 

články sú preniknuté optimizmom, vierou vo víťazstvo socializmu, 
preto i dnes, keď sa vydávajú súborne po rokoch, nestrácajú na 
aktuálnosti a pomáhajú upevňovať našu politickú vyspelosť, 
urýchľovať vnútorný rast nášho človeka, dvíhajúceho sa pri plnení 
úloh gottwaldovskej päťročnice na úroveň človeka socialistického. 

Viera v Sovietsky sväz a bezvýhradná láska k sovietskym 
ľuďom dávala Jilemnickému silu v ťažkých časoch vojny. Ona kola 
žriedlom hrdinstva, s akým povstal slovenský pracujúci ľud v r. 
1944 v Slovenskom národnom povstaní. Náš ľud vedel, že slobodu 
z fašistického jarma môžu priniesť len sovietski ľudia, na ktorých 
sa vzťahujú v celej šírke tieto slová Petra Jilemnického, povedané 
o krajanoch v Interhelpe: »Keď prišla po mnohých rokoch vojna, 
keď sa rozhodovalo o tom, či má vo svete panovať spravodlivosť a 
sloboda — alebo nepravosť a otroctvo, uvedomili si naši 
súdruhovia až hen pod Ťan-Šanom pri mongolskej hranici, že je 
ďaleko kdesi krajina, krajšia nad všetky krajiny sveta, v tej žije 
národ, z ktorého vyšli a s ktorým sú spojení tajomným pradivom 
života, osudov a zápasov odvekých generácií, túžiacich vždy len po 
slobode, generácií často klamaných, ošmeknutých a zrádzaných, 
nachádzajúcich napokon pravdivý smer.« Hľa, čo napísal jeden z 
nich Petrovi Jilemnickému: »Z Interhelpa mnoho chlapcov 
bojovalo proti hitlerovcom, mnohí tam ostali navždy.« Po boku 
svojich sovietskych bratov bojovali za šťastie nášho ľudu, tak ako 
zaň svojím umením bojoval Peter Jilemnický. 

Odvtedy, čo boly tieto reportáže napísané, uplynulo mnoho 
rokov. Všeličo sa v mohutnej krajine sovietov zmenilo. Sovietsky 
ľud buduje svoju komunistickú vlasť. Podľa jeho príkladu i náš 
slovenský pracujúci ľud v bratskej jednote s českým vykročil na 
cestu, ktorú ukazuje príklad sovietskych ľudí, ktorú hlásal celou 
svojou tvorbou a životom Peter Jilemnický. Osudy sovietskych ľudí 
z boja a práce, zobrazené v Jilemnického reportážach a článkoch, 
sú nám preto i dnes vzácnym pomocníkom pri výchove k statočnej 
práci pre blaho vlasti, pre zachovanie trvalého mieru a šťastného 
života na celom svete. 

Juraj Špitzer 



 

  



 

SOZNAM MENEJ ZNÁMYCH SLOV 

Alah — boh v islamskom náboženstve. 
arbuz — druh sladkej dyne. 
balalajka — druh strunového hudobného nástroja. 
bieli — prívrženci kontrarevolučných bánd. 
bulvár — široká veľkomestská ulica alebo námestie. 
Čeka — Črezvyčajnaja komissija (mimoriadna komisia), ktorá 
mala za úlohu ničiť kontrarevolučné živly. 
da zdravstvujet — nech žije. 
dobaviť — doložiť, dodať (v reči). 
darogaja golova — drahá hlava. 
Džingischán — zakladateľ mongolskej ríše. 
eseri — príslušníci strany sociálnych revolucionárov (s. r.) v 
Rusku; pridali sa ku kontrarevolučným bandám. 
GIŽ — Gosudarstvennyj inštitút žurnalistiky (Štátny ústav 
žurnalistiky). 
gobijský saxaul — neveľký bezlistý strom, ktorý rastie v 
stredoázijských púšťach. 
Hladová púšť — step v ázijskej časti SSSR. 
ikona — obraz svätých v pravoslávnom kostole. 
ispolkom — ispolniteľnyj komitét — výkonný výbor. 
Jesenin, Sergej — sovietsky básnik staršej školy. 
jurta — prenosný, sťahovací príbytok kočovných národov. 
kak chočete — ako chcete. 
Kaledin — kozácky kontrarevolučný ataman. 
Kara-Kum — púšť v strednej Ázii. 
Kerenský — predseda dočasnej vlády po Februárovej revolúcii 
v Rusku. 
kibitka — krytý koč; pohyblivý domček na kolesách u 
kočovných národov. 
Komsomol — Kommunističeskij sojuz molodezi, organizácia 
sovietskej mládeže. 
kurdeje — choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínov, 
skorbut. 
lopša — druh jedla podobný našim rezancom (rus. lapša). 
lumpenproletariát — najnižšie neuvedomelé vrstvy 



 

proletariátu. 
machorka — druh tabaku. 
mauzóleum — nádherný náhrobok, hrobka. 
mešita — mohamedánsky kostol. 
meeting (vyslov míting) — verejné shromaždenie, tábor ľudu. 
menševici — prívrženci kontrarevolúcie. 
minaret — veža arabského kostola (mešity). 
mne vse rovno — mne je všetko jedno. 
muezim (muezín) — u Turkov osoba, ktorá svoláva na 
modlenie. 
nagajka — korbáč. 
nepman — súkromný podnikateľ, špekulant v prvom období 
NEP-u. 
otčet raboty — zpráva o činnosti. 
papirosa — cigareta. 
Peterburg — býv. Petrohrad, dnešný Leningrad. 
piatiletka — päťročnica. 
provokatér — kto provokuje, popudzuje, dráždi, poburuje ľudí. 
rabfak — rabočij fakultet — robotnícka fakulta. 
rabkor — (rus.) robkor, robotnícky korešpondent. 
rabselkori — súhrnný výraz pre robotníckych a roľníckych 
korešpondentov (rabkorov a selkorov). 
revoľucionnyj prazdnik — výročie revolúcie. 
RIK — rajonnyj ispolmtelnyj komitét — okresný výkonný 
výbor. 
selkor — selskij korešpondent — roľnícky korešpondent. 
selsoviet — rolnícky soviet. 
semiletka — sedemročná škola, základná povinná škola v SSSR 
(naša národná a stredná spolu). 
Semirečie — jedna z oblastí v SSSR, časť terajšieho 
Kazachstanu. 
Sovtrudškola (Sovetskaja trudovaja škola) — Sovietska škola 
práce. 
stengazeta — nástenné noviny, nástenka. 
stenuška — (žartovne), stengazeta — nástenné noviny. 
Stephenson — vynálezca lokomotívy. 
Strastné námestie — jedno z moskovských námestí v čase 



 

pobytu Jilemnického v Moskve. 
takmak — druh kaukazského jedla. 
taliga — druh káry. 
tamariška — druh kra alebo stromu. 
trud — práca. 
újazd — vyššia administratívna jednotka (asi ako náš okres). 
vintovka — vojenská puška. 
Vojkov — sovietsky vyslanec vo Varšave, zavraždený 
kontrarevolučnými živlami. 
volosť — nižšia administratívna jednotka, oblasť. 
Wrangel — kontrarevolučný generál 


