
CLEMENTIS patrí
do panteónu Slovensk
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U možní to aj nový biografický film Slo

venskej televízie a jej košického štúdia
s názvom Smrt ministra. Právo na

jeho predpremiéru získalo pocas tohtorocných

Clementisových dní mestecko Tisovec, kde sa

v roku 1902 narodil a vracal sa sem pri každej

príležitosti. Popri tvorcoch filmu sa tu stretlo

aj niekolko osobností želajúcich si odtabuizo

vanie tejto témy. Odosobnenie sa od politickej,

ideologickej profanácie pri pohradoch do našej

histórie, do kroniky osobností, ktoré pomáhali
formovat našu štátnost, národnú zvrchovanost.

Nie je to vdacná úloha. Stací nahliadnut do blo

gov "komentujúcich" túto osobnost a zistíte,

kolko nenávisti a hlúposti móže vzíst z nášho

"holubicieho" národa. Aké predpojatie, s úmys

lom otupovat rudí... Preco?! Lebo na rozdiel od

cierov svojich útokov tieto zdroje neunesú tar

chu spolocenského neuznania?

Vecne to povedal na predpremiére autor diva

delnej hry, ktorej prepisom vytvoril i scenár
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filmu Smrt ministra - Luboš Jurík. Konštatoval,

že aj po vyše polstorocí sa bojíme dotknút prav

dy o tažkej, traumatizujúcej dobe piitdesiatych
rokov.

Lebo je to pravda o nás; o našej odvahe aj zbabe

losti, postojoch a charakteroch, národovvectve ci

európanstve. Napriek rozporným hodnoteniam

- Clementis patrí do panteónu Slovenska, zazne

10 pri tejto príležitosti. Nebudeme vynášat súdy

o Vladimírovi Clementisovi. Dajme slovo hfstke

ešte žijúcich pamatníkov z okruhu jeho bHzkych,

ktorí mažu vypovedat nesprostredkovanú rea

litu o nom, na rozdiel od všetkých tých na hony

mu vzdialených "dobre informovaných".

Aký vlastne bol
Vladimír Clementis ?

Daniela Pátková,

78-rocná švagriná z Prahy

"Bol to dobrý, láskavý a úžasný clovek, ale preto

že bol ako minister aj máj šéf, mala som k nemu

velký rešpekt. Žil v dobe, v ktorej bolo vela chudo

by, biedy, vojnových tragédií a on sa snažil pomá

hat tým najzranitefnejším. Odtial' pochádza aj

prívlastok - advokát chudobných. No a že bol

komunista, síce vylúcený za kritiku niektorých

Stali nových krokov, najmii podpísania zmluvy

s Hitlerom, a znovu prijatý? Že podlahollavico

vej ideológii?!

Ved nebol sám. Zachvátilo to v tom období polo

vicu Európy a možno i celého sveta. Ked došlo

k prvým komunistickým prechmatom u nás 

o tých ruských sa vo verejnosti roky nevedelo

- dochádzalo aj k vytriezveniu. Vlado by nebol

urcite vstupoval do takej strany, o ktorej smero

vaní by co i len tušil, že bude nedemokratické
a nehumánne. On v živote neublížil nikomu.

Ublížili jemu, celej rodine. Na to by sa nemalo
zabúdat."

tasr I lato

Oavisti (zl'ava) Svetlík, Clementis, Novomeský, Rybár a Okáli

koncom 20. rokov minulého storocia

Viera Krištofová,

81-rocná neter z Banskej Bystrice
"Nebolo možné nevážit si ho. Bol mimoriad

ne vzdelaný, rozhladený. Vždy bol vynikajúci

študent, komunikatívny, spolocenský. Hovoril

šiestimi jazykmi, cestoval po svete, vystúpil na

pOde OSN v roku 1949 a pritom zostal prístupný,

otvorený clovek z l'udu. Casto som chodila k nim

do Prahy. Obdivovala som Lídu, jeho ženu. Bola

nevšedná. Krásne spievala, hrala na klavíri, rada

chodila do spolocnosti. Vlastne aj on. Brávali ma

do divadiel, na opery, na spolocenské stretnutia.

Zoznámil ma s ]anom Masarykom, jeho pred

chodcom vo funkcii ministra zahranicných vecí,

ktorý tragicky zahynul a ktorého si vefmi vážil,

ale aj s Janom Werichom, ku ktorému precho

vával velký obdiv. MMe to nechat niekoho na

pochybách o jeho demokratickej orientácii? Ked

prišiel z Prahy do Tisovca, najradšej chodil na

salaš pod Hradovú, kde diskutoval s priatel'mi

z DAV-u. Tam zobral aj spisovatela Ilju Eren

burga. "

]án Rukavica,

88- rocný obyvatef Tisovca

"Bol som ako vojak v poriadkovej službe, ked

Vladimír Clementis priviedol do Tisovca Eduar

da Beneša. Bol to fantastický zážitok a tiež ziste

nie, že tieto dve osobnosti, podla historikov také

vzdialené, mali k sebe celkom blízko. Preto by

som si nikdy netrúfol povedat, že všetky tvrdenia

historikov musia byt vždy pravdivé. Clementis

ctil demokratické princípy, na druhej strane bol

idealista. To bolo o nom známe a to ho napokon

pripravilo o život. Mna trápi, že hoci mal rád

Tisovec a neraz to prejavil, niektorí Tisovcania

pri štátnou mocou organizovaných petíciách za

jeho popravu podlahli politickému tlaku a podpí-
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sali. Možno aj tí, ktorým pomohol." (Tán Rukavi

ca si dodnes uchováva historickú fotografiu za

spolocnej návštevy Eduarda Beneša a Vladimí

ra Clementisa v Tisovci.)

Daniela Pátková

"Tragické podla najnovších zistení je, že Clemen

tis ci další z údajných buržoáznych nacionalistov

okolo Rudolfa Slánskeho vóbec nemuseli zomriet:

Moskva na tom, po kritikách svetovej verejflOs

ti na vlnu zinscenovaných procesov v strednej
Európe, už nemala trvat. Lež niekto z našich vte-

Vladimír Clementis

Narodil sa 20. septembra 1902 v Tisovci.Tam cho

dil do evanjelickej cirkevnej školy, neskór študoval

v Skalici na osemrocnom gymnáziu. Pokracoval

na Karlovej univerzite v Prahe, kde študoval

právo. Angažoval sa v socialistickom hnutí, v roku

1922 bol pri zakladaní združenia slovenských

socialistických študentov. Odva roky neskór zacali

vydávatštvrtrocník DAV.Vroku 1924 vstúpil do

Komunistickej strany Ceskoslovenska.

Ako advokát pracoval v Bratislave, v rokoch 1935

až 1938 bol poslancom Národného zhromaždenia

za KSC.Kedvláda zastavila cinnostkomunistickej

dajších predstavitel'ov potreboval dotiahnut akciu

do konca. Boli ruskejší, ako Rusi. Obludnost naj

vyššieho stupna." (Vladimír Clementis bol po

návrate z Ameriky svedkom na svadbe svojho

švagra Jana Pátka s Danielou. Na druhý den bez

stopy zmizal. Štátna bezpecnost zadržala pri

nástupe na svadobnú cestu aj mladomanželov.
Na dlhé obdobie sa do vazenia dostala Clemen

tisova manželka Lída. Nikdy svojho muža nezra

dila. Bez slova zd6vodnenia, ospravedlnenia

ju prepustili po jeho poprave pred Vianocami

1952 - pOzil. redakcie.)

strany, Vladimír Clementis bol zbavený poslanec

kého mandátu. S manželkou Udou odcestovali do

Prahy a zakrátko emigrovali do Francúzska. Odtial'

mal odíst do Severnej Ameriky a rozvíjat stranícku

cinnost medzi krajanmi v Spojených štátoch a Ka

nade. VParíži, v jednom z centier ceskoslovenského

exilu, založil Národnú radu ceskoslovenskú. Práve

v tomto období sa Vladimír Clementis vyjadril, že

pochybuje o správnosti sovietskej politiky. Kritizoval

najma sovietsko-nemecký pakt, ktorý do dejín vstú

pil aj pod názvom pakt Molotov-Ribbentropp.

Voktóbri 1939 sa spolupodielal na vydaní memo

randa slovenských politikov Milana Hodžu, Štefana

Osuského, Jána Paulínyho-Tótha o postavení Sloven

ska v budúcom cesko-slovenskom štáte.

Kedsa Francúzsko dostalo do vojnového stavu

s Nemeckom, aj Clementisa ako komunistického exu

lanta zatkli. Kpochybnostiam o sovietsko-nemec

kom pakte sa pridala aj kritika sovietskeho vedenia

pre útok na Finsko. Aby sa Vladimír Clementis dostal

zo zajateckého tábora, vstúpil do ceskoslovenských

jednotiek vo Francúzsku. Ale to už ho strana vylúcila

pre zradu ...

So svojou jednotkou sa dostal do Británie, bol opat

internovaný, ale na žiadost exilovej vlády sa dostal

na slobodu. Pósobil v londýnskom rozhlasovom

vysielaní pre Cesko a Slovensko pod menom Peter

Kam by sa zaradil
Clementis dnes?

Viera Krištofová

"Aj ked od násilnej smrti Vladimíra Clementisa

uplynulo tolko rokov, stále nemóžem uverit, že

takto musel skoncit clovek, akých sme v tej dobe
na Slovensku nemali ve/a a že v také zdivocené

stádo sa móže zmenit politická špicka spoloc

nosti. Perzekúcie v celej rodine, odobratie kva/i

fikácie (záhadne sa stratili doklady o ukoncení

pedagogického štúdia pani Viery, musela celú

vysokú školu opakovat ešte raz - pozn.red.)
bolo pre mna mementom. Od istého casu sa k ni

comu nevyjadrujem. Prepácte, teda ani k vašej

otázke, ako a kam by sa Vlado Clementis zaradil

v súcasnej spolocnosti. Nepriamo som vám mož

no odpovedala, ale co možem Ci chcem povedatje,

že urcite by publikoval, pisal, tvoril. Bol typom,

ktorý musel nieco robit, analyzovat spolocnost,

vždy sa pritom opieral o v/astné názory. "

Daniela Pátková

"Urcite by sa mu v tejto demokratickej dobe žilo

lahšie, vol'nejšie, svoje vzdelanie, inteligenciu by

vedel naplno využit, ale chýbala by mu elemen

tárna slušnost, morálka v politike i v spolocnos

ti. Tú si nadovšetko ctil a vážil. Ak by súcasnost

chcela prijat nejaký jeho odkaz, tak urcíte by to

mal byt ten, že clovek by mal zostat za každých
okolností clovekom." O

Hron. V roku 1945 ho opat prijali dostrany, o nieco

neskór sa dokonca stal clenom ÚVa medzitým aj

štátnym tajomníkom na ministerstve zahranic-

ných ved. Podla niektorých zdrojovsa minister

Jan Masaryk o nom vyjadril, že je podkontrolou

Vladimíra Clementisa. Po Masarykovejsmrti bol do

marca 1950 ministrom zahranicných vecí. Kedbol

na jesen 1949 na Valnom zhromaždenív Spojených

štátoch, v Prahe sa zacalo zatýkanie, dokonca aj na

jeho ministerstve. V zahranicnej tlacisa objavili aj

clánky o nebezpecenstve, ktoré muhrozípo návrate

domov. Dostal dokonca aj priame varovania. Napriek

všetkému sa vrátil.

Už nebol ministrom, pracoval v banke,kedho v roku

1951 zatkli. Vrámci akcie Kamen honaložili do auta,

ktoré prešlo falošné hranice. Nemeckía americkí vo

jaci ho "akože" vítali, ale Clementissa pýtal domov.

Poslali ho domov - do vazenia. A tam sa zakrátko

dostala aj jeho manželka.

Nakoniec ho 3. decembra 1952 popravili.lšlo o

monsterproces s Protištátnym sprisahaneckým cen

trom pod vedením Rudolfa Slánskeho.Clementisovi

vycítali vyhlásenia z rokov 1939 a1940, pobyt

v Londýne, kádrovú politiku na ministerstve, ale aj

intelektuálny postoj k strane. Spolus Clementisom

popravili dalšich desiatich odsúdených v tomto

procese.


