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Holokaust je téma, ktorou sa zaoberajú historici po celom svete. Z faktografické-
ho hľadiska je slušne rekonštruovaný, preto sa niektorí historici obracajú k tzv. 
malým dejinám. To aj je prípad autorky – Američanky Madeline Vadkerty píšu-
cej o holokauste na Slovensku. Vadkerty pracovala pre washingtonské Múzeum 
holokaustu a v rámci svojich pracovných ciest sa dostala aj na Slovensko. V ro-
koch 2002 – 2003 skúmala fondy Slovenského národného archívu, kde vyhľa-
dávala dokumenty o priebehu holokaustu. Počas tejto práce sa dostala k listom, 
ktoré písali „obyčajní ľudia“ prezidentovi Jozefovi Tisovi. Na Tisa sa obracali 
jednak ako na hlavu štátu, ale tiež ako na katolíckeho kňaza. Kniha Slovutný pán 
prezident vychádzajúca z týchto listov nie je typickou odbornou publikáciou, ale 
ide o beletrizovanú formu náročnej témy „riešenia“ židovskej otázky pozostáva-
júcu z krátkych dokumentárnych poviedok. Cieľom autorky tým bolo sprístup-
niť kruté obdobie slovenských dejín širšej verejnosti. Kvôli beletrizovanej forme 
Vadkerty spolupracovala so scenáristom a režisérom Jánom Púčekom.

Okrem úvodných slov, ktorých sa zhostil popredný slovenský historik Ivan 
Kamenec, autorka využila priestor na začiatku knihy k priblíženiu svojich po-
hnútok, prečo sa vôbec knihu rozhodla napísať, aká bola jej motivácia a metó-
dy. Kľúčovým pre jej výskum bol fond Kancelária prezidenta republiky uložený 
v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, pričom použité listy sú z rokov 
1939 – 1944. Jej výskum však v Slovenskom národnom archíve nekončil, ale po-
kračoval aj mimo územia Slovenska. Vadkerty naplno využila svoje bádateľ-
ské skúsenosti a získavala materiály aj z Múzea holokaustu vo Washingtone 
a z Informačného centra obetí, tiež z Národného inštitútu pre dokumentáciu ho-
lokaustu v Jad Vašem a z Medzinárodnej vyhľadávacej služby v Bad Arolsene.

Kniha je prehľadne usporiadaná a pozostáva z 13 kapitol. Ide o 13 mikropríbe-
hov Židov – židovských rodín vychádzajúcich z listov, ktoré tieto osoby, ich oko-
lie a v jednom prípade dokonca arizátor, napísali prezidentovi Tisovi. Autorka 
do každého príbehu zapracovala ich presné znenie. Vďaka citovaným slovám 
perzekvovaných osôb zasadených do príbehu sú nám osudy týchto ľudí bližšie 
a väčšmi poodhaľujú bezradnosť a nešťastie nespravodlivo prenasledovaných. 
Vadkerty však nepracovala len so samotnou korešpondenciou, ale vyhľadávala 
a dopĺňala ďalšie relevantné materiály, aby poskladala zložitú mozaiku neoby-
čajných ľudských príbehov. 
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Pri pohľade na škálu publikovaných listov vidieť, že autorka k tomuto vý-
beru pristupovala veľmi zodpovedne a s citom. Jednotlivé kapitoly totiž zazna-
menávajú pestrú paletu životných príbehov. Táto skutočnosť upozorňuje jednak 
na fakt, že antisemitská politika sa dotkla všetkých vrstiev židovskej menšiny – 
cez lekára, právnika, obuvníka až po robotníčku. Ale tiež upozorňuje, že holo-
kaust nie je len tragédiou jeho obetí, ale celej spoločnosti. V mikropríbehoch náj-
deme obavy, skľúčenosť, neistotu, ale tiež odvahu, nádej a lásku. Pre čitateľa je 
to o to silnejší zážitok, že ide o ľudí žijúcich na Slovensku, skutočných ľudí ako 
sme my zo slovenských dedín a miest. Do spleti osudov Židov – židovských ro-
dín zaradila aj jeden príbeh Slováka – arizátora, ktorý sám seba kládol do úlohy 
ukrivdenej obete a taktiež adresoval list do kancelárie prezidenta. Posledným je 
pre zmenu príbeh evanjelického kňaza, ktorý Židom vystavoval krstné listy, aby 
ich zachránil pred neľútostnou antisemitskou mašinériou. Niektoré z rozprávaní 
siahajú aj do obdobia ďalšej totality, do obdobia po roku 1948. Pre mnohé obete 
ľudáckeho režimu totiž ani po skončení 2. svetovej vojny nenastalo obdobie po-
koja a radosti.

Recenzovaná kniha je o to hodnotnejším dielom, že ku každému mikropríbe-
hu musela autorka pristupovať individuálne, čím bol výskum prirodzene nároč-
nejší. Slová listov sú nabité emóciami, ktorých adresáti videli v osobe prezidenta 
a kňaza svoju jedinú nádej, nádej na záchranu. Stav hlavných aktérov väčšmi vy-
stihujú tieto slová: „sú odkázaní na milosrdenstvo tých, čo slovo milosrdenstvo 
vo svojom slovníku nemajú“. Na hodnote publikácie pridávajú aj autentické prí-
lohy v podobe naskenovaných archívnych dokumentov. Za poďakovaním tiež 
čitateľ nájde doslov od slovenského reportéra a fotografa Andreja Bána. Pokiaľ 
po knihe siahne historik, rozhodne ocení presné zdroje priradené k jednotlivým 
kapitolám uvedené na konci publikácie (s. 200-215). Za pripomenutie stojí aj veľ-
mi pekná a decentná grafická úprava celej knihy.  

Vadkerty sa jej niekoľkoročnou prácou podarilo čitateľom predostrieť zaují-
mavé spektrum konkrétnych ľudských mikropríbehov, ktoré pomáhajú vytvoriť 
komplexnejší a najmä ľudský obraz holokaustu na Slovensku. Po prečítaní recen-
zovaného diela obete obludnej rasovej politiky a inštitucionalizovaného antise-
mitizmu strácajú svoju anonymitu a už viac nie sú číselné štatistiky, ale konkrétni 
ľudia.
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