
Ladislav Mňačko – najznámejší slovenský spisovateľ a novinár 60. a 70. rokov 20. storočia reagoval na pre-
rušenie diplomatických stykov Československa s Izraelom v roku 1967 veľmi svojsky. V júni 1967 odišiel do 
Izraela, pričom jasne vyjadril svoj nesúhlas s politikou svojej krajiny, čo bolo v socialistickom Československu 
nevídané, no na Západe vysoko cenené.

Červený Hemingway
Návrat z emigrácie

JOZEF LEIKERT

Ladislav Mňačko
Zdroj: Slovenská národná knižnica  

– Literárny archív

Dilema
 

Mňačko stále tvrdil, že sa chce vrátiť 
a nemá v úmysle ostať v zahraničí. Na-

priek tomu sme presvedčení, že viac ráz 
zvažoval, či predsa len nebude lepšie ostať 
v Izraeli alebo v niektorom inom štáte na 
Západe. 

Podobnú dilemu riešil Petr Pavlovský, 
ktorý Mňačkovi poslal list z Anglicka, kde 
bol v roku 1967 na študijnom pobyte. List 
mu poslal do Izraela, hoci nevedel adresu 
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a na obálku napísal iba Mňačkovo meno 
a mesto Tel Aviv. V dlhom liste ho prosil 
o radu: „Pred týždňom som sa z listu svojho 
dievčaťa z Prahy dozvedel o Vašom odchode 
do Izraela. Bol som nadšený napriek tomu, 
že som si uvedomil, že dlho nebudem čítať 
žiadnu Vašu novú knihu. Doteraz som pre-
čítal všetky. Posledné veci, ktoré som od Vás 
čítal, boli dva úryvky z románu [Ako chutí 
moc – pozn. J. L.] v Plameni, ku ktorým 
som sa dostal dosť zložito. (Ako isto viete, 
boli stiahnuté zo všetkých knižníc.) Bol som 
nadšený, ale zároveň som mal strach, že 
to bude posledné, čo ste napísali, lebo Vás 
zavrú. O to bola moja radosť väčšia, že ste 
v bezpečí. Vždy som si Vás veľmi vážil, tak 
ako si môže slobodomyseľný človek v kraji-
ne s totalitným režimom vážiť človeka, ktorý 
odvážne a nahlas hovorí pravdu. [...] Radím 
sa s Vami:

Vrátiť sa domov? Zostať tu? Odísť do 
Izraela? (Som pôvodom z polovice žid.) 
Ale čo by bolo s rodičmi a mladším bratom? 
A keď sa vrátim – čo budem robiť? A preto 
Vám vlastne píšem. Vy sám ste iste museli 
riešiť veľa takýchto problémov. Ste starší, 
vzdelanejší, poznáte omnoho lepšie du-
ševné muky, ktoré tieto otázky sprevádza-
jú. A preto Vás prosím o niekoľko riadkov 
– o pár riadkov od človeka, ktorému verím. 
Váš Petr.“ 

Predpokladám, že Mňačko mu neodpí-
sal, lebo väčšinou na listy neodpovedal. 
Viacerí to tvrdili a napríklad Nava Shan aj 
otvorene napísala, že odpoveď nečaká – 
„viem predsa, že spisovateľ Mňačko zásad-
ne nepíše listy“. Niekedy na listy odpove-
dala zaňho Hedviga.

Mňačko Kalinovej na stretnutí vo Viedni 
nepovedal, kedy presne sa vráti do Česko-
slovenska. Všetko však nasvedčovalo, že to 
bude čoskoro. Aj preto sa ho spýtala, ako 
si predstavuje svoj návrat a čím ho pod-
mieňuje. Odpovedal: „Ak moje vystupo-
vanie vo viedenskej televízii a v niektorých 
článkoch budilo zdanie, že chcem licitovať 
nátlakom podmienky pre návrat, bol by to 
len omyl a nedorozumenie. Uvedomujem si, 
že by bolo smiešne, trápne a bezočivé dik-
tovať československej vláde a spoločnosti 

podmienky jednotlivca. Akýkoľvek jednotli-
vec je pre každý národ nahraditeľný. Česko-
slovensko sa bezo mňa zaobíde, ja sa neza- 
obídem bez Československa. Vyhlásil som na 
začiatku, že nie som emigrant, a stále, i na-
priek svojmu vyobcovaniu, žijem v cudzine 
na platný československý pas. Nechcem sa 
vrátiť ako márnotratný syn. Chcem sa vrátiť 
ticho, bez reportérov čakajúcich na mňa na 
hranici ako na exotické zviera, a pokračovať 
tam, kde som nikdy neprestal. Ale obávam 
sa, či by moja prítomnosť v tejto chvíli ne-
viedla k nedorozumeniam a napätiam, či by 
som teraz skôr nezavadzal. Nechcem svojou 
prítomnosťou nejakým spôsobom enervovať 
i tak enervovanú situáciu. Ani si nemyslím, 
že som taký dôležitý, že by sa mnou mali tí 
noví ľudia, čo majú i tak toľko práce, za- 
oberať. [Myslel na nové politické vedenie na 

čele s Alexandrom Dubčekom – pozn. J. L.] 
Pravdaže, nechcem svoj návrat odkladať na 
dlhý čas.“ (Kalinová, 1968)

Tlačovka v Concordii
 

V súvislosti s vydaním knihy Die Agresso-
ren, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve 
Fritz Molden, mal Mňačko 7. marca 1968 vo 
viedenskom novinárskom klube Concordia 
tlačovú besedu. Ako na všetky jeho akcie aj 
teraz tam prišlo pomerne veľa rakúskych, 
ale i zahraničných novinárov. Vydanie 
knihy ich veľmi nezaujímalo, viac boli 
zvedaví, či sa jej autor vráti do Českoslo-
venska a kedy. Na tlačovke bol aj redaktor 
ČTK (meno nebolo zverejnené). Na druhý 
deň, 8. marca 1968, uverejnili všetky 
české a slovenské denníky krátku správu, 
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Fritz Molden – novinár, redaktor a vydavateľ
Zdroj: ČTK



ktorá isto prešla viacerými „rukami“. Píše 
sa v nej, že Mňačko „sa považuje i naďalej 
za čs. štátneho občana a za komunistu, 
a opatrenie, ktorým bol zbavený štátneho 
občianstva, označil za protiústavné. Použí-
va naďalej čs. cestovný pas a všetky krajiny, 
ktoré navštevuje, ho uznávajú. Povedal, že 
sa nechce vrátiť domov ako zablúdený syn, 
lebo nezmenil svoje názory, ktoré vyjadril 
pri odchode z vlasti. V tejto súvislosti vyhlá-
sil, že verí v revíziu postoja ČSSR voči Izra-
elu“.

Mňačko na tlačovke neprezradil, kedy 
sa chce presne vrátiť. Niektorí noviná-
ri vydedukovali, že by to mohlo byť ešte 
v deň tlačovej besedy. V strehu boli aj 
českí a slovenskí novinári. Libuša Mináčo-
vá spomenula, že 7. marca neskoro večer, 
keď si s manželom pripíjala na MDŽ, viac 
ráz u nich doma zazvonil telefón. Vola-
li z niektorých redakcií, či Vlado, ktorý 
bol s Lacom dobrý kamarát, nevie niečo 
o jeho príchode. „Pamätám sa, že im rad-
-radom vynadal, aby mu dali pokoj, zas až 
takí dôverní kamaráti neboli, aby mu Laco 
zavesil na nos, kedy príde do Českosloven-
ska. Odkedy odišiel, nie je s ním v žiadnom 
kontakte...“ 

Na hraniciach v Bergu čakalo Mňačka 
niekoľko novinárov. Bol medzi nimi aj Mar-
tin Hric z Pravdy, ktorý sa k spomínanej 
udalosti vrátil v roku 2011 a povedal nám: 
„Na hraničný priechod Petržalka – Berg ma 
poslala vedúca nášho spravodajstva Re-
nátka Šteffeková, ktorá odo mňa chcela, 
aby som z Mňačkovho príchodu napísal ri-
port. Čakal som na hranici niekoľko hodín, 
keď sa nič nedialo, uzimený som sa vrátil 
do redakcie.“

Bratislavský Večerník išiel 8. marca na 
dračku. Provokoval už titulok: Vrátil sa 
Ladislav Mňačko? „Rannou Bratislavou sa 
dnes rozniesla zvesť o tom, že spisovateľ La-
dislav Mňačko sa dnes v noci vrátil späť do 
Československa. [...] Správy o Mňačkovom 
návrate sme si chceli overiť. Dnes ráno však 
o jeho návrate nič nevedeli ani na Zväze 
slovenských spisovateľov, na bezpečnosti, 
ba ani na hraničnom priechode v Bergu. Na 
pasovej kontrole v Bergu nám oznámili, že 
túto noc Ladislav Mňačko hranice našej re-
publiky na ich priechode v Bergu neprekro-
čil. Majú však informácie, že Mňačko tak 
v dohľadnom čase asi urobí. Vyslovili do-
mnienku, že Mňačko sa môže vrátiť priamo 
lietadlom do Prahy alebo priechodom pri 
Mikulove. Presné informácie nám nevedeli 

poskytnúť ani na československom veľvysla-
nectve vo Viedni. [...] Mňačko sa na tlačovej 
porade údajne vyjadril, že ešte niekoľko dní 
zotrvá vo Viedni a potom sa vráti späť do 
Izraela. Zdôraznil, že termín svojho návratu 
do republiky nemôže ovplyvniť. Toľko hod-
noverné pramene.“ (jkm, 1968)

V dodatku Večerník ďalej uviedol: „Ne-
vieme, akú doložku má v pase. Ak stálu, 
mohol by sa do Československa vrátiť okam-
žite, ak jednorazovú, muselo by mu niektoré 
čs. konzulárne oddelenie v zahraničí udeliť 
vstupné vízum.“

Aj Pravda priniesla vlastnú správu s rov-
nakým titulkom – Vrátil sa Mňačko? Od-
poveďou na otázku bol samotný článok. 
„Včera bola takých správ plná Bratislava. 
Mňačko sa nevrátil? [...] Viedenské noviny 
uvádzajú Mňačkove slová, ktoré povedal zá-
stupcom tlače v novinárskom klube Concor-
dia: ‚Nechcel by som, aby môj prípad spô-
sobil ďalšie vzrušenie. Viem, že noví muži 
v Československu majú teraz iné starosti než 
mňa. Ja nie som nijaký problém. Chcel by 
som zatiaľ zostať v Izraeli a vyčkať.‘ Mňačko 
– ako píšu noviny – sa chce vrátiť do Česko-
slovenska: ‚Mohol by som sa už dnes vrátiť 
a niesť zodpovednosť za svoj krok ‘ – citujú 
noviny a uvádzajú, že Mňačko chce dovtedy 
počkať s návratom, dokiaľ sa nezmení naša 
politika k Izraelu, pričom noviny necitujú, 
čo má Mňačko na mysli, politiku voči Izraelu 
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Nava Shan (Vlasta Schönová)  
– česko-izraelská herečka a režisérka

Zdroj: https://www.navah.org.il/en/about-us

Publikácia Die Agressoren vyšla Mňačkovi 
vo vydavateľstve Fritz Molden



ako štátu či voči terajšej vláde. Noviny ďalej 
píšu, že Mňačko očakáva veľa od demokra-
tizácie verejného života v Československu.“ 

Článok o príchode Mňačka domov pri-
niesla aj Práca. „Správy, ktoré o jeho návra-
te kolovali včera, sa zdali vierohodné, lebo 
obsahovali aj také podrobnosti, že sa vráti 
diplomatickým autom nášho viedenského 
veľvyslanectva. Naše viedenské veľvyslanec-
tvo však túto správu dementovalo a na veľ-
vyslanectve tvrdili, že Mňačko s nimi nebol 
a nie je v styku.“ (ph., 1968)

Redaktor, ktorý napísal článok do Ve-
černíka pod značkou jkm, však tvrdil, že 
„legačný radca prof. Fraňo Pazúr vedel iba 
o včerajšej tlačovej konferencii. Odporúčal 
nás na tlačového atašé čs. veľvyslanectva 
Ing. Ľudovíta Andíla, ktorý sa zúčastnil 
na tlačovej konferencii a s Mňačkom hovo-
ril, nezistil však, že by mal Mňačko úmysel 
v týchto dňoch odísť do Československa.“

V článku uverejnenom v Práci sa píše, 
že redaktori zatelefonovali do Viedne do 
vydavateľstva Fritz Molden, či nevedia, 
kde sa Mňačko nachádza. Na prekvapenie 
bol náhodou vo vydavateľstve na návšteve 
a dali ho k telefónu. „Povedali sme mu, že 
sa v Bratislave rozšírila správa o jeho návra-
te, a žiadali sme, aby ju spresnil. Mňačko 
potvrdil, že sa chce vrátiť a že sa aj vráti, až 

sa budú normalizovať styky medzi Českoslo-
venskom a Izraelom. Chýr o tom, že sa vrá-
ti do Československa už v piatok 8. marca, 
vznikol pravdepodobne tak, že Mňačko vo 
svojom poslednom rozhovore povedal, že by 
sa vrátil už zajtra. Povedal to, samozrejme, 
obrazne a niektorí to pochopili doslovne.“

Neprajníci mali ironické poznámky, dú-
fajúc, že nikto Mňačka nebude čakať na 
hraniciach s chlebom a soľou... Dal sa po-
čuť aj šachový veľmajster Luděk Pachman. 
V Kulturní tvorbe uviedol: „Ak sa chce vrá-
tiť, nech mu je návrat umožnený. Nie však 
s oslavnými fanfárami, ale s úprimnou sna-
hou napraviť chybu, ktorá chybou zostala 
i po historických zmenách začiatkom tohto 
roka.“ (PACHMAN, 1968)

Paradox či ignoranstvo?

V rovnakom čase rezonoval v spoločnosti 
nielen príchod Ladislava Mňačka do Česko-
slovenska, ale aj útek bývalého poslanca 
Národného zhromaždenia generálmajora 
Jana Šejnu, ktorý v USA požiadal o politic-

ký azyl. Aký paradox – jedna známa osob-
nosť prichádza zo Západu do vlasti dobro-
voľne a druhá dobrovoľne z vlasti uteká. 

Večerník 8. marca 1968 uverejnil na 
prvej strane vedľa seba články o oboch 
prominentoch. O Šejnovi sa píše, že česko-
slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch 
navštívil námestníka tajomníka ministra 
zahraničných vecí pre európske záležitos-
ti, s odvolaním sa na extradičnú zmluvu 
medzi Československom a USA, „... požia-
dal, aby úrady Spojených štátov zatkli gene-
rálmajora čs. armády Jana Šejnu“ a vydali 
ho do Československa.

Rozdiel medzi Mňačkom a Šejnom bol 
v tom, že Mňačko sa cítil nevinný a nevidel 
dôvod, prečo by sa nemal vrátiť, pričom 
Šejna, ktorý sa „... dopustil vážnych kri-
minálnych deliktov, menovite sprenevery, 
rozkrádania majetku a zneužitia funkcie ve-
rejného činiteľa“, vedel, prečo uteká. 

Michal Lanko, neskorší šéf cenzorského 
Slovenského úradu pre tlač a informácie 
počas normalizácie, v úvodníku vo Večer-
níku 9. marca 1968 upozornil, že každý sa 
pamätá na nedávny prípad Mňačka, „... 
keď naše najvyššie orgány veľmi operatívne 
konali a rýchlo ho zbavili všetkých titulov, 
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Generálmajor Jan Šejna
Zdroj: ČTK / Rublič Jiří

Vladimír Mináč (vľavo)  
v rozhovore s Milanom Kunderom 

Zdroj: ČTK



občianskych práv, ba aj čs. štátneho občian-
stva, a pritom jeho odchod z republiky bol 
motivovaný niečím úplne iným“. 

O Šejnovi, v súvislosti s Mňačkom, 
krátko písal v Kultúrnom živote Ján Roz-
ner: „Včera som počul z nášho rozhlasu – 
po mnohých rokoch počúvam zase správy 
nášho rozhlasu –, že generál Šejna odletel 
do Washingtonu z rímskeho vojenského 
letiska. Predstavujem si, ako za oceánom 
na nejakom príslušnom mieste raportuje 
o svojich machináciách s ďatelinovými se-
mienkami – alebo aj o všeličom inom. Ale 
československého štátneho občianstva do-
teraz nebol zbavený. Čo ma srdečne teší. Nie 
preto, že by som sympatizoval so Šejnom, 
ale že zrejme to nie je až také jednoduché 
a nemôže to ísť tak expresne, keď sa zákony 
naozaj dodržujú. Alebo sa mýlim a Mňačko 
sa dopustil čohosi horšieho ako Šejna?“ 

Nedopustil sa, a predsa ho občianstva 
bez milosti zbavili, navyše za pár hodín... 
Mňačko vedel, že je to protizákonné. Mi-
nister vnútra to robil bežne, keď niekto 
„zdrhol“ alebo dostal vysťahovalecký pas. 
Pri Mňačkovi rozhodlo, že spáchal trestný 
čin hanobenia republiky, čo podľa neho 

nebola pravda. V prílohe Reportéra preto 
uviedol: „Ja som nehanobil republiku, ale 
postavil som sa proti nedôstojnej politike 
vtedajšieho vedenia v arabsko-izraelskom 
konflikte.“ Považoval za absurdné, že sa 
„... štát vzdáva práva zobrať svojho občana 
na zodpovednosť, keď je presvedčený o jeho 
trestnom čine. Nešlo asi o to, ako uplatniť 
zákon voči mne, ale skôr o to, ako zákon 
proti mne neuplatniť.“

Inými slovami, ako povedal: „Áno, 
nechceli ma mať doma. Asi si preskúma-
li, ako to vyzerá so zákonom, čo proti mne 
môžu, respektíve nemôžu robiť. Myslím si, 
že to rozhodnutie bolo unáhlené, v zlosti, 
bolo vydané príliš rýchlo. Vezmite si Šejnov 
prípad. Ten sa dopustil veľkého zločinu, ale 
občianstva zbavený nebol napriek tomu, že 
štát má záujem na jeho vydaní a potrestaní. 
V mojom prípade sa navyše zamlčalo, že sa 
chcem vrátiť a vystaviť dôsledkom eventuál-
neho trestu, takže to skutočne môže vyzerať 
ako emigrácia, ako dezertácia. Ja som ne-
dezertoval.“ 

Trpký osud malých
 

Mňačko knihu Die Agressoren s podti-
tulom Von der Schuld und Unschuld der 

Schwachen (Vina a nevina slabých) napí-
sal pomerne rýchlo. Pôvodne mala byť len 
o Vietname a začal ju písať ešte v Českoslo-
vensku. Situácia sa odchodom do Izraela 
zmenila a pod vplyvom nových skutočností 
sa rozhodol napísať inú knihu, zameranú 
väčšmi na Izrael. Do práce sa pustil hneď 
po príchode do Izraela a venoval jej všetok 
voľný čas, ktorého na počudovanie mnoho 
nemal, pretože stále dostával pozvánky na 
besedy a prednášky. Veľa času mu zabera-
li stretnutia s krajanmi, ale aj ostatnými 
obyvateľmi Izraela. Mnohí ho spoznávali 
na ulici, zdravili. Každý sa chcel s ním as-
poň chvíľu rozprávať... 

Kniha v zaujímavej grafickej úprave vy- 
šla začiatkom marca 1968 vo vydavateľ-
stve Molden Verlag, kde mu po nemecky 
vyšla aj Wie die Macht schmeckt (Ako chutí 
moc). Obidve preložil Erich Bertleff, dáv-
nejší československý emigrant. Rukopis 
Mňačko dokončil koncom septembra 1967, 
preklad autorizoval koncom decembra 
a kniha bola o tri mesiace vytlačená. 

Na záložke sa píše: „Mňačko je a zostane 
marxistom: obracia proti komunistickému 
táboru jeho vlastné zbrane a získava tým 
sympatie i tých, ktorí jeho svetonázor ne- 
zdieľajú. Ústredným námetom je myšlien-
ka, že sú to vždy veľmoci, silní tohto sveta, 
ktorí obviňujú malé štáty z agresie, aby tým 
lepšie maskovali svoj vlastný imperializmus. 
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Zora Jesenská s manželom Jánom Roznerom, 
príbuznými a priateľmi 

Zľava sedia: Zora Jesenská a Ida Roznerová; 
zľava stoja: Ladislav Mňačko, Ján Rozner, jeho 

brat Pavol Rozner a Ján Ferenčík.
Zdroj: Slovenská národná knižnica  

– Literárny archív

Ladislav Mňačko v Phu-xa (Vietnam, 1966)
Zdroj: ČTK / Bican Emil



Na osude Izraela a Vietnamu dokladá Mňač-
ko pravdivosť svojho tvrdenia. Obidve kraji-
ny pozná autor z vlastného pobytu. Analy-
zoval tunajšie pomery tak ostro ako nikto 
iný. Ako realista a dialektik veľmi osobitého 
razenia ukazuje na problémy všetkých okoli-
tých národov, ktoré sa nachádzali a nachá-
dzajú v podobných tragických situáciách 
ako Izrael a Vietnam. Ale stále sa vracia do 
krajiny zúrodnenej usilovnosťou uprostred 
pustatiny, plnej nenávisti, totiž do Izraela, 
ktorý miluje, aj keď s ním nie je spojený 
náboženstvom ani pôvodom. Práve preto je 
Mňačkova kritika aj ostrejšia a odkrýva sú-
vislosti i skutočnosti, ktoré si svet len sotva 
uvedomuje. Táto kniha patrí k najvzrušujú-
cejším dielam našich čias a je burcujúcou 
výzvou do diskusie.“ (Mňačko, 1968)

Kniha nie je zlá, ale nie je ani celkom 
dobrá. Je iná ako predchádzajúce knihy, 
ktoré napísal. Poznačená je najmä rých-
losťou, akou ju písal, a potom rýchlosťou, 
akou bola vydaná. Mňačko v slovenskom 
vydaní priznal, že „... kadečo je v nej nedo-
myslené, kadečo len nadhodené, rýdzo es-
tetická hodnota nie je práve jej najsilnejšou 
stránkou“.

Škoda, chcel povedať viac, ako sa mu 
podarilo. Hľadal paralelu medzi Izraelom 
a Vietnamom, čo sa celkom nedalo. V kaž-
dom prípade sa mu podarilo presvedčivo 
vysvetliť, čo je agresia, násilie, okupácia 
a kto za nimi stojí. Pre autora bola mimo-
riadne dôležitá, lebo sa v nej pokúsil ob-
jasniť svoj odchod do Izraela a považoval 
ju za svoju rehabilitáciu. 

Na otázku, či je to politická esej alebo 
polemika, povedal, že je to morálno-po-
litická analýza. „Nedotýka sa len Izraela. 
Je to pokus o dôkaz, ako sa v politike nie 
vždy jemne zaobchádza s osudmi malých 
národov. Veľká časť knihy hovorí aj o ame-
rickej vojne vo Vietname. Tézou knihy je, že 
národ, ktorý vedie vojnu o holú existenciu, 
nezávislosť a slobodu, je neporaziteľný. 
Nech je to vo Vietname alebo v Izraeli, alebo 
kdekoľvek inde vo svete. Takáto paralela je 
možno odvážna, ale myslím si, že sa mi do 
istej miery podarilo toto tvrdenie vo svojej 
knihe dokázať.“
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Vedúci ideologického oddelenia ÚV KSS Ondrej Grieš pri prejave
Zdroj: TASR / I. Dubovský



Frišova „vsuvka“
 

Mňačko sa vrátil do Československa v pia-
tok 17. mája 1968. Do Bratislavy neprišiel 
„na bielom koni“, ako ironicky predpokla-
dal Gustáv Husák, ale ešte veľkolepejšie, 
pretože o jeho príchode boli vopred infor-
movaní novinári z celého Slovenska. 

Na rozšírené zasadnutie Ústredného 
výboru Slovenského zväzu novinárov ne-
pozvane prišiel bývalý šéfredaktor Pravdy 
Edo Friš. Nedávno ho totiž vyhodili zo zvä-
zu, ale požiadal prítomných, aby tam mo-
hol ostať. Nikto neprotestoval a tak tam 
celý čas ticho sedel a počúval. 

Keď sa hovorilo o Mňačkovi, prihlásil sa 
do diskusie – spravodajsky jeho vystúpe-
nie zaznamenala jedine Práca. „Spomenul, 
že s Ladislavom Mňačkom spolupracoval 
v rokoch 1947 až 1951, keď bol šéfredakto-
rom Pravdy. Polemizoval s dvoma myšlien-
kami Gryzlovovho článku v Smene a podal 
svedectvo o Mňačkovom postoji v tom 
čase. Uviedol, že mal s Mňačkom rozhovor, 
charakterizoval Mňačkovu duševnú krízu 
v súvislosti s procesmi a tiež v súvislosti so 
známou kampaňou proti kozmopolitizmu, 
v ktorej Mňačko videl oživovanie antisemit-

ských tendencií. Mňačko reagoval na tieto 
javy veľmi citlivo a – ako povedal súdruh Friš 
– presvedčoval ho o ich škodlivosti. Rečník 
až neskoršie pochopil, že vývoj dal Mňačkovi 
za pravdu.“

Do diskusie sa potom prihlásil vedúci 
ideologického oddelenia ÚV KSS Ondrej 
Grieš, aby zareagoval na Frišov príspevok. 
„Povedal, že Mňačko sa dopustil činov, za 
ktoré musí niesť zodpovednosť. Treba rozli-
šovať medzi izraelským ľudom a izraelskou 
vládou. Mňačko sa postavil na stranu izra-
elskej vlády, ktorej zväzok s imperializmom 
považuje za nepochybný. Mňačko pošpinil 
našu vlasť. Človek potrebuje pre život mate-
riálne i duchovné hodnoty, Mňačkovi teraz 
chýbajú duchovné – preto sa chce vrátiť.“ 

Griešovi oponoval Miro Procházka, kto-
rý nám o tom v marci 2005 povedal: „Musel 
som sa prihlásiť do diskusie. Vedúci oddele-
nia ÚV KSS hovoril totiž ‚ z cesty‘. Často som 
chodil po svete a mal som iné skúsenosti 
ako on, ktorý veľmi necestoval, jedine ak do 
Sovietskeho zväzu a ďalších socialistických 
krajín. Nechcel som ho zhodiť a skôr som 

sa snažil hovoriť žoviálne. Pravdepodobne 
bolo vtipné, čo som povedal, lebo prítomní 
reagovali veľmi živo. Nedávno som sa vrátil 
z Egypta a poľahky som vyvrátil jeho nauče-
né frázy. Grieš sa zmohol len na to, že ne-
jasnosti si môžeme vysvetliť v ‚súdružskej‘ 
debate niekde inde.“ 

Na konci zasadnutia sa ešte raz prihlá-
sil Edo Friš, predtým sa významne pozrel 
na hodinky a nahlas, aby ho všetci dob-
re počuli, povedal, že práve v tejto chvíli 
prechádza cez hraničný priechod Berg – 
Petržalka Ladislav Mňačko, ktorý sa vracia 
z emigrácie v Izraeli. Miestnosťou zašume-
lo. 

Tibor Michal bol tiež na zasadnutí a po-
tvrdil, že to naozaj tak bolo. „Friš, ktorý 
mal u všetkých autoritu, to povedal doslova 
herecky. Postavil sa, ruku s náramkovými 
hodinkami pomaly zdvihol do výšky a chvíľu 
sa pozeral na ciferník. Potom veľkodušne 
vyhlásil, že cez hranice práve prechádza 
Ladislav Mňačko. Myslím si, že povedal ‚ sú-
druh ‘ Mňačko, čo na prítomných zapôsobilo 
ako blesk z jasného neba. Nikto to nečakal 
a boli sme šokovaní.“ 

Na tento moment sa pamätá aj Slavo 
Kalný, pričom nikto nechápal, odkiaľ Friš 
mal presnú informáciu.

Vedel to, ako nám povedala Frišova 

32 História 1 / 2023 / Príbehy

Tibor Michal – redaktor Pravdy, člen Ústredia 
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Mestská konferencia KSS v Bratislave (marec 1968)
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prvá manželka Soňa Čechová, priamo od 
Mňačka. Deň predtým spolu telefonovali 
a Mňačko mu povedal presnú hodinu, kedy 
bude prechádzať hranice.

Denník Práca o Frišovej „vsuvke“ na 
zasadnutí spisovateľov nepriniesol ani 
riadok. Ostatné noviny tiež mlčali, aj keď 
o Mňačkovom návrate vedeli redakcie cez 
svojich zástupcov, ktorí boli na zasadnu-
tí Ústredného výboru Slovenského zväzu 
novinárov v Bratislave. O pár minút bolo 
o tom informované vari celé Českosloven-
sko. 

Povrazolezec
 

Ľahko si možno predstaviť, ako po Frišo-
vom oznámení o Mňačkovom prechode 
hraníc škrípali zubami niektorí stranícki 
funkcionári (nielen oni). Dlho si nevedeli 
dať s Mňačkom rady a najradšej by ho boli 
utopili v lyžičke vody, keby za ním nestál 
Západ a doma mu nefandilo veľa ľudí. Me-
dzi nich rozhodne nepatril Gustáv Husák, 
ktorý sa s Mňačkom skamarátil, keď ho 
pustili z väzenia v roku 1958. „Vtedy sa 
Gusto kamarátil s viacerými intelektuálmi 
a dalo sa s ním otvorene o všeličom rozprá-
vať. Rožky začal vystrkovať na jeseň 1968 
a nejedného kamaráta prehodil cez palubu 
a najradšej hral na vlastné triko. Povrazole-
zec bol prvotriedny.“

Antonovi Keprtovi raz Mňačko povedal: 
„S Husákom som predebatoval celú prvú 
noc, keď ho pustili z basy. Náhodou sme sa 
stretli na terajšej Štefánikovej ulici v Brati-
slave, vtedy sa volala Obrancov mieru, a išli 
sme do klubu spisovateľov, kde nás starý 
pán Zapletal nechal až do rána. Pili sme, 
debatovali a spomínali. Husák o base veľmi 
nehovoril, zaujímali ho pomery v spoloč-
nosti a pýtal sa na známych, z čoho som vy-
dedukoval, že sa chce čím skôr zorientovať. 
No, predsa niečo povedal... Presne si nepa-
mätám, o čom hovoril, ale mnohé z toho 
ma prekvapilo. Dokonca zo mňa vyletelo: 
Gusto, ale ťa narovnali...!“ 

Podľa Mňačka sa Husák veľmi zmenil. 
Do augusta 1968 akoby bol iným člove-

kom. Prvá noc, ktorú strávili v spisovateľ-
skom klube, keď Husáka pustili z väzenia 
a neponáhľal sa domov k žene a synom, 
bola zvláštna. Mňačko si neraz na ňu spo-
menul. Neskôr pobadal, že Husák ho nemá 
rád, bol naňho priam alergický. 

Husákov životopisec Michal Macháček 
v knihe Gustáv Husák upozorňuje, že pre 
Husáka sa „... jednou z najmedializovanej-
ších polemických tém stala kauza spisovate-
ľa Ladislava Mňačka, ktorý emigroval z Čes-
koslovenska na protest proti československej 
kampani voči Izraelu...“ (Macháček, 2017: 
393) Husák Mňačka v ničom nešetril a ve-
rejne ho kritizoval. „Jeho prístup považo-
val za slabošský a nečestný za spájanie sa 
s nepriateľom a ironizoval Mňačkovu snahu 
po januári 1968 vrátiť sa do Československa, 
pričom si zobral na paškál s ním solidarizu-
júcich novinárov. Redaktori Kultúrneho 
života potom s Husákom polemizovali, čo 
zrejme tiež prispelo k ich rozchodu.“ 

Michal Macháček upozorňuje aj na ďal-
šiu skutočnosť: „Málo je známy súvisiaci 
fakt, že už v januári 1968 Husák upozor-
nil nové slovenské stranícke vedenie, aby 

bolo obozretné voči ‚proizraelskej skupine ‘ 
v strane, pričom menoval Eduarda Gold-
stückera a práve Mňačka, a spomínal ďalšie 
nežiaduce prejavy demokratizácie, ktoré by 
mohli narušiť spojenectvo a orientáciu Čes-
koslovenska na Sovietsky zväz“.

Macháček tvrdí, že takéto závažné pre-
javy isto Husák nerobil náhodne, „ale so 
snahou demonštrovať svoju lojalitu k So-
vietskemu zväzu“. A pýtal sa, či práve tým-
to nemohol Husák už vtedy, alebo neskôr, 
na seba upozorňovať niektoré vtedajšie 
vládnuce kruhy...

Pravdepodobne áno, Husák bol vždy 
predvídavý...

Husák si na mušku zobral Mňačka aj 
na obvodnej konferencii KSS v roku 1968. 
Viacerým sa vtedy nepáčilo, ako ho v pre-
jave niekoľkokrát napadol. 

Arnošt Klíma napísal do českej Práce 
rozsiahly článok – otvorený list Husákovi. 
„Keď som v pondelok ráno čítal noviny o ob-
vodných konferenciách, bol som ohromený 
Vaším vystúpením v Bratislave. Časť Vášho 
prejavu o Ladislavovi Mňačkovi ma mimo-
riadne prekvapila. A potom skutočnosť, že 
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konferencii KSS v Bratislave
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ste to povedali práve Vy. [...] Chcel by som 
zdôrazniť, že Mňačkov odchod nemožno 
hodnotiť ako útek. Z dejín poznáme veľa 
príkladov, keď spisovatelia opúšťali svoju 
vlasť, lebo nemohli slobodne vysloviť svo-
je názory. Urobili tak v cudzine, kde našli 
túto možnosť. Prekvapilo ma, že práve Vy, 
skúsený politik a právnik, ktorý bol oným 
režimom nespravodlivo odsúdený a väz-
nený, ste si nepoložili otázku, prečo musel 
významný spisovateľ odísť, čo mu bránilo, 
aby mohol doma verejne vystúpiť so svojím 
nesúhlasom. Na obvodnej konferencii ste 
nemali skôr poukázať na metódy, ktoré ho 
k tomu donútili a ktoré neskôr viedli k opa-
trnostiam voči Mňačkovi po jeho odchode, 
keď bol bez akýchkoľvek dôkazov adminis-
tratívnymi zásahmi zbavený českosloven-
ského štátneho občianstva a vylúčený zo 
strany? Vyčítate Mňačkovi, že odišiel do 
cudziny, a poukazujete na tých, ktorí trpe-
li a zostali. A práve tu nemáte pravdu [...] 
a používate argumenty, ktoré by ste nemali. 
Hovoríte, že Mňačko mal na ružiach ustla-
né. Myslíte, že to možno povedať o spisova-
teľovi, ktorému cenzúra zabráni vydať jeho 
dielo? Hovoríte o cenách a vyznamena-
niach, ktoré dostal. To je pravda. Dostal ich 
však za svoje umelecké dielo a myslím, že 
ich získal právom. Nikto nebude môcť uprieť 
Ladislavovi Mňačkovi osobnú a občiansku 

statočnosť pri jeho reportážach a publicis-
tickej činnosti. Jeho literárne dielo posúdila 
kritika a literárne dejiny ho iste spravodlivo 
zhodnotia. Vo svojom diskusnom príspevku 
ste vyslovili názor, že keď sa Mňačko vráti, 
bude musieť odprosiť národy tejto republi-
ky za previnenia voči nim. Neviem, čím sa 
Mňačko previnil. [...] Mňačko nesúhlasil so 
zahraničnou a vnútornou politikou a verej-
ne to povedal. Dokonca i naša ústava mu 
to dovoľuje, bohužiaľ, pomery u nás doma 
mu to neumožnili. [...] Pokiaľ Mňačko v cu-
dzine vystupoval a kritizoval pomery v Čes-
koslovensku, myslím, že povedal menej, 
než čítame dnes v našich novinách. Tým sa 
podľa môjho názoru nijako neprevinil proti 
republike, pretože právo povedať svoj názor 
má mať každý človek a kdekoľvek. Na rozdiel 
od Vás si myslím, že čin Ladislava Mňačka 
tiež prispel k onomu obrodnému procesu, 
ktorý práve prežívame, a preto by mu skôr 
patril za jeho statočnosť a odvahu náš obdiv 
a vďaka.“ (Klíma, 1968)

Výhrady k vystúpeniu Gustáva Husáka 
na Mestskej konferencii KSS v Bratislave 
voči Mňačkovi mal aj spisovateľ a novi-
nár Ivan Mojík, ktorý svoj názor prezen-
toval v bratislavskej Práci v ten istý deň 
ako jeho kolega v pražskej Práci. Napísal: 

„V auguste m. r. zostal za hranicami Čes-
koslovenska laureát štátnej ceny, zaslúžilý 
umelec Ladislav Mňačko. Krátko potom – 
s horlivosťou, akej sme boli iba zriedkakedy 
svedkami – prestal byť laureát laureátom, 
zaslúžilý umelec zaslúžilým. Iba Mňačko zo-
stal Mňačkom. Odsudzovania jeho činu len 
tak pršali. Pravda, od toho času prešlo Vlta-
vou trocha vody, mnoho vecí sa zmenilo. No 
zatracovanie Ladislava Mňačka pokračuje 
ďalej.“

Mojík sa v článku vyjadril, že keby bol 
politikom, neriešil by Mňačkov prípad 
prísne, ale veľkoryso. Vôbec by ho nepre-
kvapilo, keby prišiel na hociktorý česko-
slovenský zastupiteľský úrad v zahraničí 
a požiadal o vystavenie dokumentu, kto-
rý ho oprávňuje legálne sa vrátiť domov. 
„Pretože Mňačko – o tom som hlboko pre-
svedčený – patrí dnes k nám. Veď to, čo sa 
u nás deje, čoho sme svedkami, a niekedy 
i malými spolutvorcami, pripravoval svojim 
podielom práce aj Ladislav Mňačko. Každý, 
kto chce byť nezaujatý, kto chce byť spra-
vodlivý – všetko toto musí pochopiť. Mňač-
ko ako šéfredaktor Kultúrneho života, ako 
autor Oneskorených reportáží, ako autor 
knihy Ako chutí moc (aby som spomenul 
len niektoré jeho činnosti) – bojoval statoč-
ne a odvážne za to, čo sa dnes robí a hovorí 
verejne. Že mal – a má – svoje chyby krásy? 
Svoje omyly? Svoje zahabkania? Prosím vás 
– a ktože z nás ich vo väčšej či menšej miere 
nemá?“
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Vojtech Mihálik počas prejavu. Udeľovanie cien 
vydavateľstva Slovenský spisovateľ 
Zdroj: Slovenská národná knižnica – Literárny 
archív / Anton Šmotlák

Miroslav Válek počas prejavu na konferencii Zväzu 
slovenských spisovateľov (30. 4. 1968)

Zdroj: Slovenská národná knižnica – Literárny archív



„Pohon na bosorky“
 

V roku 2005 nám k Mňačkovmu prípadu 
Ivan Mojík povedal: „Išlo mi o princíp, zá-
sadu, preto som zaujal k Mňačkovi také sta-
novisko, aké som zaujal. Nebál som sa svoj 
názor vykričať ani v novinách. Viacerí spiso-
vatelia mali len veľa rečí, ale nič neurobili. 
Frflali, nadávali, ale iba v klube spisovateľov 
či v inej kaviarni, a keď prišlo na lámanie 
chleba, stiahli chvost. Väčšina z nich ticho 
pritakávala vedeniu zväzu a robila, čo chceli 
Válek s Mihálikom... Myslím si, že prvé husle 
v Mňačkovom prípade hral Válek, ten bol naj-
väčší Lacov pohonič. Mihálik začal „pohon 
na bosorky“ a Válek s radosťou pokračoval. 
Dokonca ešte aj vtedy, keď Mňačkova vlna 
klesala a všetko sa dalo zahrať do autu. Ne-
súhlasil som s Válkom, otvorene som mu to 
povedal medzi štyrmi očami, aj na zasadnu-
tiach výboru, a napísal som o tom do novín. 
Válek Mňačkovi vyčítal dve veci: jeho postoj 
k izraelsko-arabskému konfliktu a potom, že 
nesúhlasil s rozhodnutím vlády a kritizoval 
ju v zahraničí. To si nemal dovoliť. Pritom 
sa vraj hral na veľkého zástancu demokra-
cie. Hovoril som mu: ‚Miro, ale demokracia 
je aj to, keď sa môžeš slobodne vyjadriť. 
Nie nadarmo sa hovorí spisovateľom, že sú 
svedomím národa! ‘ Nepovedal nič, len si 
zahundral niečo popod nos a ako zvyčajne 
mu nebolo rozumieť. Viacerí ma vystríhali, 
aby som si s Válkom nezačínal, najmä vte-
dy, keď sa stal predsedom Zväzu slovenských 
spisovateľov, čo bolo niekedy na jeseň 1967. 
Pamätám sa, ako ma raz Mišo Nadubinský 
varoval, aby som si s ním nepálil prsty, veď 
to raz určite dotiahne na ministra kultúry. 
Nemýlil sa...“ 

Československé úrady chceli Mňačka 
v neprítomnosti súdiť a exemplárne po-
trestať. V Kultúrnom živote o tom písal 
Ján Rozner, ktorý zároveň poukázal na 
bizarnosť situácie. Mňačko v oficiálnom 
vyhlásení, ale aj vo všetkých rozhovoroch 
tvrdil, „že neemigroval, že by nechcel žiť ži-
votom emigranta, že sa vráti domov a posta-
ví sa pred súd, pretože porušil naše zákony“. 
Rozner uviedol, že „Mňačko je v skutočnosti 
prvým kurióznym prípadom nášho občana, 
ktorý bol emigrovaný, aby sa len, preboha, 
nemohol vrátiť a aby sa nemohol postaviť 
pred súd. Ako viem, súd proti nemu sa aj pri-

pravoval, aj termín bol už určený na začiatok 
tohto roka [1968 – pozn. J. L.], ale zároveň 
sa urobili všetky opatrenia, aby sa obžalova-
ný o tom nedozvedel a aby sa nemohol do-
stať na naše územie“. Znamená to, že mu 
chceli zabrániť, aby prišiel do Českosloven-
ska. Potom by ho mohli v neprítomnosti 
odsúdiť. Zrazu však zistili, že verejná mien-
ka je veľmi silná, a preto od toho upustili. 
Navyše sa obávali stanoviska Západu. 

Mňačka skutočne chceli súdiť, svedčí 
o tom odkaz, ktorý 22. októbra 1967 dostal 
od sestry Vlasty Rozdobuďkovej. Z Viedne 
mu poslala list s odkazom neznáma žena. 
Píše sa v ňom: „Vážený pán Mňačko. Bola 
som požiadaná, aby som Vám pri príležitosti 
návštevy Viedne zaslala tento odkaz: ‚Veľmi 
pekne Ťa pozdravujem. Budú Ťa súdiť podľa 
paragrafov 102 a 112 v Prahe. Tvojím obhaj-
com bude Dr. Kratochvíl zo IV. advokátskej 
poradne v Prahe. Prosím Ťa, daj o sebe ve-
dieť! Srdečne Ťa zdraví Vlasta. ‘“ A nasleduje 
nečitateľný podpis ženy, ktorá odkaz napí-
sala do listu.

Ladislava Mňačka sme sa v roku 1993 
spýtali, či by sa bol vrátil, keby ho boli 
v neprítomnosti odsúdili, alebo by ostal žiť 
v Izraeli či niekde inde na Západe. „V kaž-
dom prípade by som sa bol vrátil. Zaujímavé 
by bolo bývalo, keby ma boli zaistili rovno 
na hranici a v ‚ zelenom antone ‘ previezli do 
niektorej väznice v Čechách či na Slovensku. 
Predpokladám, že tohto divadielka sa báli 
ako čert kríža, radšej ma nechali tak. Pri-
tom som bol ďaleko od toho, aby som robil 
‚škodnú ‘ a na náš štát nadával. Musím však 
povedať, že som musel robiť rozdiel medzi 
vládou a národom. Národ som si vždy zastal 
a bojoval som za jeho česť.“
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Prof. PhDr. Jozef Leikert, 
PhD. (1955) vyštudoval Fi-
lozofickú fakultu UK v Bra-
tislave a niekoľko rokov sa 
venoval novinárskemu po-
volaniu. Od roku 1996 bol 
zamestnaný v Historickom 

ústavu SAV. V rokoch 2000 – 2004 pracoval 
v Kancelárii prezidenta Slovenskej repub-
liky, dva roky bol hovorcom prezidenta SR  
R. Schustera a dva roky jeho osobným po-
radcom. Niekoľko rokov bol vedúcim Ka-
tedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF 
v Nitre, neskôr dekanom Fakulty masmédií 
Paneurópskej vysokej školy. V súčasnosti 
pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Brati-
slave. Píše poéziu a literatúru faktu. Je au-
torom mnohých publikácií a štúdií vo vedec-
kých a odborných časopisoch.
e-mail: leikertj@gmail.com

Ladislav Novomeský počas prejavu na 
Konferencii slovenských spisovateľov  
(30. 4. 1968)
Zdroj: Slovenská národná knižnica – Literárny 
archív / Anton Šmotlák


