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Editoriál
Milé čitateľky a čitatelia,
v roku 2020 prinášame ďalšie číslo časopisu Verbum historiae, ktorý pravidelne
vydáva naša katedra od roku 2013. I prvé tohtoročné číslo obsahuje viacero zaujímavých
štúdií kolegov z domácich i zahraničných inštitúcií. Autori vo svojich textoch predstavujú
výsledky svojich najnovších výskumov.
Marek Šmíd a Aleš Černý sa v publikovanej štúdii zaoberajú otázkou nadviazania
diplomatických stykov medzi Veľkou Britániou a Svätou stolicou v čase prvej svetovej vojny.
Vzťahy medzi oboma krajinami mapujú už v predvojnovom období, ako aj
v cirkevnopolitickom kontexte v čase bežiaceho svetového vojnového konfliktu, pričom
autori vo svojich textoch vychádzajú z dostupných prameňov a zahraničnej, predovšetkým
anglickej a talianskej literatúry. Alena Bartlová sa v druhej štúdii venuje osobnosti oravského
rodáka Jozefa Ciekera, ktorý počas druhej svetovej vojny pôsobil na viacerých
diplomatických postoch. Na základe archívneho materiálu z archívnych fondov v Prahe
a Bratislave doplnila doposiaľ neznáme informácie o Jozefovi Ciekerovi z čias jeho mladosti
a štúdií a uviedla ďalšie dôležité, menej známe udalosti zaujímavej životnej cesty tohto
oravského rodáka. Príspevok autorky Ľubice Kázmerovej sa zameriava na dráhu ďalšieho
dôležitého diplomata pôsobiaceho na dôležitých postoch v diplomacii u nášho severného
suseda v Poľsku. Predstavuje kariéru polonofila, žurnalistu, politika a taktiež aj diplomata
Karola Sidora v medzivojnovom období. Zaujímavý príspevok k poľsko-slovenským
vzťahom medzivojnového obdobia prináša štúdia Zuzany Obertovej o poľskom slavistovi
Władysławovi Bobekovi, ktorý začal svoju kariérnu cestu v medzivojnovom Československu
ako poľský lektor Seminára pre slovanskú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Významne sa na pôde univerzity zapojil do vedeckého
i kultúrneho života a svojou prácou sa zaslúžil o prehĺbenie a rozvoj slovensko-poľských
vzťahov v skúmanom období, pričom jeho najdôležitejšie práce mapovali poľské vplyvy
v prácach slovenských literátov už od 19. storočia. Michaela Boďová sa vo svojej štúdii
zaoberá diplomatickými a politickými aktivitami vyslanca medzivojnového Československa
v Poľsku Juraja Slávika po marcových udalostiach v roku 1939. Príspevok poľského historika
Michała Jarneckého približuje diplomatickú dráhu ďalšieho medzivojnového diplomata,
„spurného“ vyslanca Ladislava Szathmáryho, ktorý pôsobil na viacerých zahraničných
postoch.
Popri vedeckých štúdiách sa v najnovšom čísle objavujú ďalšie texty zapĺňajúce
tradičné rubriky ako študentská práca, recenzie a správy z odborných akcií. Z týchto je
mimoriadne zaujímavá a prínosná práca nášho absolventa Matúša Iszera, ktorý sa vo svojej
práci venoval úlohe didaktických hier vo vyučovaní dejepisu, pričom práca obsahuje aj ním
vytvorenú didaktickú hru, ktorá má za cieľ priblížiť žiakom a študentom dejiny Malaciek
v čase prvej svetovej vojny.
Miriam Viršinská
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Cesta ke zřízení britského vyslanectví u Svatého stolce v roce
1914 a její církevně-politický kontext
Marek Šmíd a Aleš Černý
Církevní dějiny 20. století se tradičně těší vysokému zájmu českých i
zahraničních badatelů. Třebaže byly k mnoha jeho aspektům publikovány
četné studie, ať se již jednalo o dějiny jednotlivých církví, proměny zbožnosti,
dějiny ekumenismu, vztahy církví s autoritativními či totalitními ideologiemi,
některé dílčí aspekty přesto zůstaly pozornosti odborníků skryty. Jedním
z nich je námi předkládané téma, jež se zabývá britsko-vatikánskými
diplomatickými styky v 19. a 20. století na oficiální i neoficiální rovině.
Značný důraz je položen na období první světové války, kdy pod vlivem
událostí vypuknutí bojů i proběhlé konkláve v závěru léta 1914 došlo
k přehodnocení dosavadní zahraničně-politické linie Velké Británie a o pár
měsíců později k navázání oficiálních vztahů se Svatým stolcem.
Akcent studie je o to zajímavější, že Velká Británie není od dob
anglické reformace v 16. století zemí s převahou katolického obyvatelstva,
kde by vazby na Svatý stolec současně odrážely pastoračně-duchovní
potřeby majoritní populace. Na druhé straně mnohé konflikty Velké Británie
na počátku 20. století, např. v Irsku, na Maltě, v Kanadě či v Austrálii,
zasahovaly rovněž do náboženské oblasti a souvisely s katolickým vyznáním
místních obyvatel. Tento duchovně-pastorační rozměr byl umocněn po
vypuknutí světového konfliktu v létě 1914, což přesvědčilo Londýn, že je za
dané vojensko-mocenské konstelace nezbytné zřídit u Svatého stolce
diplomatické zastoupení trvalé povahy; prvním stálým diplomatem Velké
Británie se stal diplomat Henry Howard. Studie vychází z dostupných
pramenů a zahraniční literatury, především anglické a částečně také italské
provenience.
***
Vztahy Velké Británie a Svatého stolce před rokem 1914
S uchopením samotné práce je poměrně potíž. Pokud by se historik
rozhodl čtenáři přiblížit vývoj oficiální linie diplomatických vztahů mezi
Velkou Británií, resp. do roku 1707 Anglií, a Svatým stolcem v moderním
období, byla by jeho studie velmi krátká. Poslední titulář Spojeného
království Edward Carne (1500 ‒ 1561) opustil Věčné město na konci
padesátých let 16. století. Důvodem byly trvale chladné vztahy mezi
královnou Alžbětou I. (1533 ‒ 1603, vládla 1558 ‒ 1603) a papeži. Období
vlády katolické dynastie Stuartovců v 17. století ani společné úsilí proti
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pokusům Francie o evropskou hegemonii na počátku 19. století k opětovné
akreditaci zástupce britské koruny ve Vatikánu nevedly.1
Pozvolené zlepšení vzájemných vztahů lze postupně zaznamenat
v průběhu 19. století. V roce 1829 schválil britský parlament Roman Catholic
Relief Act. Tento zákon politicky zrovnopravňoval katolíky s anglikány a
umožnil jim zasednout v parlamentu ve Westminsteru, což Svatý stolec
s povděkem kvitoval.2 O tři roky později byl britský ataché ve Florencii
Thomas Aubin (1794 ‒ 1844) pověřen ministrem zahraničí Henry Templem,
lordem Palmerstonem (1784 ‒ 1865) přesídlením do Říma a referováním o
aktivitách Svatého stolce. Jeho práce se činnosti oficiálního zástupce již
velmi podobala.3
V souladu s myšlenkami liberalismu trvale rostla vstřícnost britské
legislativy vůči katolickým složkám obyvatelstva impéria. V roce 1858
zavedla Velká Británie možnost služby v armádě v pozici vojenských kaplanů
rovněž pro katolické duchovenstvo. V následující dekádě se neanglikánům
otevřel vstup na dvě nejprestižnější britské univerzity – Oxford a Cambridge.
Od roku 1870 stát umožňoval vzdělání v soukromých katolických školách na
nižších stupních. S novým stoletím se poměry nadále zlepšovaly. V roce
1902 přistoupila Velké Británie k plnému financování katolického školství,
pokud se tamní výuka neodchylovala od státem stanovených osnov.
Formální podobu katolických náboženských obřadů stát nijak nereguloval, a
to ani v Irsku.4
Papež, nejvyšší představitel hierarchie katolické církve, byl ve druhé
polovině 19. století velmi vlivnou postavou mezinárodní politiky, jež
udržovala s evropskými velmocemi korektní diplomatické vazby. Doplňme, že
na počátku 20. století byla třetina světové populace křesťany, což
znamenalo, že křesťanství představovalo nejrozšířenější světové náboženství
– vyznávalo jej více než půl miliardy osob. Osmdesát procent křesťanů
z celého světa žilo v Evropě, v Rusku a v Severní Americe a pouhých pět
procent v Asii a v Africe. Přibližně polovinu křesťanů tvořili katolíci, kteří
představovali nejpočetnější větev křesťanství. Tvořili drtivou většinu obyvatel
Francie, Belgie, Španělska, Portugalska, Itálie, Jižní a Střední Ameriky i
Filipín. Byli nepřehlédnutelnou silou v Irsku a v Rakousko-Uhersku.
Představovali početnou náboženskou skupinu v Německu, ve Švýcarsku a
v Nizozemí. Ve Velké Británii tvořili podstatnou menšinu. Významné
1

HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939. Confidental Annual Reports of the British
Ministers to the Holy See. Boston : G. K. Hall, 1972, s. viii-xiii.
2
DYE, Ryan: Catholic Protectionism or Irish Nationalism? Religion and Politics in Liverpool 1829–1845. In:
Journal of British Studies, roč. 40, 2001, č. 3, s. 361-362. Zákon zároveň v Irsku odvolával Test Act z roku 1672,
což byla série opatření, zamezující katolíkům jakýkoliv podíl na výkonu moci.
3
HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939, s. xiii; BURKLE-YOUNG, Francis A.:
Papal Elections in the Age of Transition, 1878–1922. Lanham : Lexington Books, 2000, s. 26.
4
ATKIN, Nicholas – TALLET, Frank: Priests, Prelates & People. A History of European Catholicism since
1750. London : I. B. Tauris, 2003, s. 137-138, 156-157.
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postavení však zaujímali katolické skupiny obyvatel v rámci Kanady,
Austrálie a částečně také Spojených států amerických. V Asii a v Africe
konvertovali ke katolicismu mnozí místní obyvatelé zásluhou aktivních
misionářů, zejména v Ugandě a v Indočíně. Počet katolíků, vliv jejich
organizace i autorita a moc papežství před první válkou mimořádně vzrostly
a církev se rozšířila na všech pěti kontinentech.5
Papežova vstřícnost ke světové velmoci neutrpěla ani se šířením
myšlenek katolického modernismu, které rezonovaly rovněž ve Velké
Británii. V zemi vystoupil s kritikou katolické církve anglický jezuita irského
původu a univerzitní profesor Georges Tyrrell (1861 – 1909), který od
ortodoxního, prokatolického postoje přešel na počátku 20. století
k myšlenkám modernismu a katolické církvi se vzdálil. Jeho stěžejní dílo The
Church and the Future (1903), v němž podrobil kritice Bibli, a kniha A Much
Abused Letter (1906), v níž kritizoval dogmata a zjevení, byla známá
k modernistických kruzích napříč Evropou. Pro nevybíravou kritiku
scholastiky a církevní hierarchie byl v roce 1906 vyloučen z jezuitského řádu
a exkomunikován, což však britsko-vatikánské vztahy zásadně nenarušilo.6
V tomto ohledu byla důležitá mise Henryho Fitzalan-Howarda, hraběte
z Norfolku (1847 – 1917) v roce 1887. Ten měl v Římě jménem královny
Viktorie (1819 – 1901, vládla 1837 – 1901) poděkovat za blahopřání, jež jí
papež Lev XIII. (1810 – 1903, pontifikát 1878 – 1903) zaslal k výročí padesáti
let na britském trůně. Podobné výměny zdvořilostí byly běžné a jenom
potvrzovaly papežovo postavení respektované autority.7
Na druhé straně nelze přehlížet, že by mezi Vatikánem a Spojeným
královstvím neexistovaly v průběhu druhé poloviny 19. století třecí plochy.
V otázkách věrouky zůstávaly katolická a anglikánská církev nesmiřitelné.
Například První vatikánský koncil, jenž se konal v Římě v letech 1869 –
1870, účast anglikánských kněží vylučoval. Ve svých ustanoveních na ně
nebral nejmenší ohledy a nahlížel na ně jako na heretiky. Britská strana na
oplátku v roce 1870 podpořila italské stanovisko ohledně inkorporace
Papežského státu do území Italského království. Nepovažovala proto za
nutné, aby měla na Apeninském poloostrově zvláštního zástupce u Svatého
stolce, ale spokojila se pouze s vyslancem u italské vlády.8
Zde je na místě zmínit zajímavou souvislost, jež mohla nečekaně
prohloubit britsko-vatikánské vztahy. Dne 20. září 1870 obsadili Piemonťané
Věčné město včetně Vatikánu, čímž Papežský stát fakticky zanikl. Sídlo nové
5

McLEOD, Hugh: The Cambridge History of Christianity. World Christianities 1914-2000. Cambridge :
Cambridge University Press, 2006, s. 1-2; STAŠEK, Bohumil: Papež a právo mezinárodní. Praha : Cyrillomethodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1917, s. 116.
6
MARTINA, Giacomo: Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. IV., Brescia : Morcelliana, 1995, s. 8990.
7
HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939, s. xiv.
8
HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939, s. xiii; CHADWICK, Owen: Britain and the
Vatican during the Second World War. Cambridge : Cambridge University Press, 2011, s. 2.
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italské vlády bylo přeloženo do Říma a král Viktor Emanuel II. (1820 – 1878,
vládl 1849 – 1861) přesídlil do Kvirinálského paláce, někdejšího letního sídla
papeže. Vysoké církevní kruhy pomýšlely na exil, přičemž zvažovaly mimo
jiné odchod hlavy církve na katolickou Maltu, podléhající britské vládě.
Osmasedmdesátiletý Pius IX. (1792 – 1878, pontifikát 1846 – 1878) nakonec
odchod do zahraničí odmítl.9
S narůstající sekularizací Evropy se na přelomu 19. a 20. století
prohloubil konflikt mezi světskou a církevní mocí, což se týkalo států
katolických i protestantských. Církve reagovaly na oslabování vlivu ve
společnosti vytvářením politických stran a aktivní participací na veřejném
životě. V katolickém prostředí byly tyto snahy spojovány s encyklikou Rerum
Novarum z roku 1891. Papežovo rozhodnutí iniciovat katolické sociální hnutí
lze chápat jako pokus obnovit přítomnost církve v dobovém dění, a to tak, že
se církev přiblíží oprávněným moderním potřebám a zájmům. Rerum
novarum projevila porozumění pro nové sociální problémy, přičemž
kritizovala kapitalistický systém a nedůstojné postavení dělnictva, třebaže ve
jménu křesťanské solidarity odmítala násilí a třídní boj. Do určité míry
představovala protiváhu řešení sociální otázky tak, jak si ji uzurpovala
radikální levice.10
Zmíněný fenomén byl výraznější u zemí Trojspolku, vzniknuvšího roku
1882. Sekularizace v nich nepostupovala tak rychle, poněvadž církev byla
tradičně vnímána jako význačná autorita ve společnosti. To se odráželo i ve
vztazích se Svatým stolcem, což v četných antiklerikálních či antipapežských
útocích artikuloval rovněž pravicový a levicový tisk v zemi. Hlavní těžkostí,
kterou nebylo možné dlouho překonat, byla především absence osobních
vazeb a neexistence oficiálních diplomatických styků, což Velkou Británii
limitovalo především na začátku první světové války. Naopak německé a
rakousko-uherské zastoupení ve Vatikánu se tradičně těšilo vysoké prestiži a
pozornosti. Vyslancem Podunajské monarchie byl od roku 1911 rakouský
aristokrat a diplomat Johann Schönburg-Hartenstein (1864 – 1937),
Bavorsko zastupoval Otto von Ritter zu Groenesteyn (1864 – 1940) a Prusko
Otto von Mühlberg (1843 – 1934). Postoj Svatého stolce tak přinejmenším
představoval významnou morální podporu pro představitele Ústředních
mocností.11
S rostoucím napětím v mezinárodních vztazích si byla britská
diplomacie dobře vědoma německých imperialistických ambicí. Pokud tyto
snahy zpočátku dokonce podporovala, přibližně od roku 1911 na ně začala
CHADWICK, Henry – CHADWICK, Owen: A History of the Popes 1830 ‒ 1914. Oxford : Oxford University
Press, 2003, s. 219-220; POLLARD, John: Catholicism in Modern Italy. Religion, Society and Politics since
1861. London : Routledge, 2008, s. 27.
10
NOVAK, Michael: Katolické sociální myšlení a liberální instituce. Praha : Česká křesťanská akademie, 1999,
s. 157.
11
PAOLINI, Gabriele: Offensive di pace. La Santa Sede e la Prima Guerra mondiale. Firenze : Polistampa,
2008, s. 55.
9
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pohlížet s nedůvěrou, protože Německá říše vystupovala stále agresivněji.
Přesto však ještě v listopadu téhož roku ministr zahraničí Edward Grey,
vikomt z Fallodonu (1862 – 1933) v projevu ve sněmovně deklaroval základní
principy britské zahraniční politiky následovně: 1. neexpandovat, 2. nebránit
velmocím, zejména Německu, v expanzi, pokud to neohrozí britské državy a
přilehlá území a 3. odstranit třecí plochy ve vztazích s dalšími mocnostmi a
nastolit srdečné vztahy se sousedy.12
Rozhodně Velká Británie nebyla jediným ze států Trojdohody, jejíž
vztah k Papežskému státu by byl komplikovaný. Francie, vnímána jako
jediná katolická země z tábora Trojdohody, přerušila své diplomatické styky
s Vatikánem v roce 1904. Jednalo se o důsledek antiklerikálních nálad
v prostředí třetí Francouzské republiky, jež vyvrcholily provedením odluky
církve od státu. Třebaže Rusko svého emisara u Svatého stolce mělo,
vzájemné vztahy byly těžce narušeny represemi proti katolíkům v ruské části
bývalého Polska i trvalým napětí ve vatikánsko-ruských vztazích; obě strany
si jednoduše nevěřily. Jediným spojencem, který alespoň částečně
umenšoval vliv středoevropských monarchií na Papežskou politiku,
zůstávala Belgie. Její mocensko-politický vliv v Evropě byl ovšem
zanedbatelný.13
V otázce možného vypuknutí globálního konfliktu zaujaly obě
dominantní větve evropské křesťanské církve rozdílný postoj. Německý
protestantský klérus podporoval agresivní císařskou politiku, čímž zůstával
oporou režimu. Britští a severoameričtí protestanté po vypuknutí bojů pak
dokonce interpretovali válku jako příchod Božího království, jehož nové
sociální, ekonomické a mezinárodní dimenze vzejdou z obětí střetů. Válečné
snažení obou anglosaských velmocí bylo protestantským duchovenstvem
podporováno stejně horlivě jako v Německu. Oproti tomu katoličtí
představitelé vystupovali jednotně a jakoukoliv formu ozbrojeného konfliktu
striktně odsuzovali. Právě proto vzbuzovalo pozdější zavádění povinných
odvodů do armády v katolických územích britského impéria obrovské
rozhořčení veřejnosti, což se nejvýrazněji projevovalo v Irsku, Austrálii či
Kanadě.14
Oproti protestantské většině národa získávali katolíci ve Velké Británii
na začátku 20. století zpět ztracené sebevědomí a rychle se adaptovali na
nové poměry. Zaujímali významná místa ve veřejném životě, občanských
povoláních a vojenské správě a jejich vliv ve společnosti rostl. Ve Velké
Británii žilo na prahu první světové války přibližně milion a půl katolíků a
jejich počet se postupně zvyšoval. O jejich duchovní život se v Anglii starali

12

MURRAY, Gilbert: The Foreign Policy of Sir Edward Grey, 1906–1915. Oxford : Clarendon Press, 1915, s.
47–52.
13
HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939, s. xv.
14
McLEOD, Hugh: The Cambridge History of Christianity. World Christianities 1914–2000. Cambridge :
Cambridge University Press, 2006, s. 131–134.
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tři arcibiskupové a třináct biskupů a ve Skotsku dva arcibiskupové a čtyři
biskupové. V anglických diecézích působilo více než dva tisíce kněží a tisíc
řeholníků. Ve Skotsku žilo více než tři sta šedesát tisíc a v Irsku více než tři
miliony tři sta tisíc katolíků. Konstitucí Sapienti consilio z června 1908
vyjmul Pius X. (1835 – 1914, pontifikát 1903 – 1914) Velkou Británii
z misijních zemí a učinil ji administrativně zcela samostatnou. Významnou
osobností katolického života země byl westminsterský arcibiskup a od roku
1911 kardinál Francis Alphonsus Bourne (1861 – 1935).15
Z pohledu britského ministerstva zahraničí, Foreign Office, bylo období
před rokem 1914 vrcholnou etapou jeho existence. V jeho čele stáli od roku
1900 dva liberální ministři – Henry Petty-Fitzmaurice, markýz z Landsdowne
(1845 – 1927), který tuto funkci zastával v letech 1900 – 1905, a Edward
Grey, jenž ji převzal a vykonával v letech 1905 – 1916. Zejména druhý
zmíněný se projevil jako mimořádná osobnost největší říše světa, jež si
podržela značný vliv na chod mezinárodní politiky. Americká historička Zara
Steinerová (1928 – 2020) označila ve své práci z šedesátých let 20. století
koncepci diplomatických styků před první světovou válkou termínem old
diplomacy. Jednání mezi mocnostmi tehdy zohledňovaly klasické mocenské
ukazatele jako třeba ekonomickou vyspělost státu či poměr námořních a
vojenských sil. Případná ozbrojená akce byla pouhou prodlouženou rukou
diplomacie a dotkla se jen malého území a nevelkého počtu lidí. Několik
starších gentlemanů pevně třímalo otěže a kontrolovalo celou hierarchii
zaměstnanců zahraniční služby. Právě Britové v tomto typu politiky
excelovali. Definitivní konec systému byl zhmotněn ve statisících obětí bitvy
na Sommě v roce 1916.16
Cesta k diplomatickému uznání v prosinci 1914
Vypuknutí válečného konfliktu v létě 1914 donutilo ministerstvo
zahraničí Velké Británie k přehodnocení dosavadní strategie. Londýn s
eskalací světového konfliktu pochopil, že bude nezbytné zřídit u Svatého
stolce diplomatické zastoupení trvalé povahy, které by systematicky
oslabovalo silnou propagandu zástupců tábora Ústředních mocností. Musel
současně opustit koncept orientace na své vlastní imperiální zájmy a začít
koordinovat činnost s ostatními zeměmi, z nichž jednu představoval právě
Svatý stolec. Při uvažování v globálních souvislostech se totiž ukazovalo, že
počtem katolíků převyšuje Trojdohoda země Trojspolku zhruba dvojnásobně
(124 milionů ku 64 milionům) a navzdory sekulárním tendencím zůstává
katolická církev vlivnou institucí s celosvětovým dosahem, který se navíc

KRYŠTŮFEK, František Xaver: Vzrůst a rozvoj katolické církve ve Velké Británii. In: Časopis katolického
duchovenstva, 1915, č. 9, s. 659-660, resp. č. 10, s. 730-731.
16
STEINER, Zara: The Foreign Office and Foreign Policy 1898–1914. London : Cambridge University Press,
1969, s. 209-213.
15
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setkával s vysokou reputací mezi některými národy Britského impéria.17
Politický vliv Vatikánu byl mnohými britskými diplomaty považován za
srovnatelný se světovými velmocemi.18
Při tomto způsobu uvažování, který ve Foreign Office brzy po
vypuknutí války převládl, bylo jasné, že světový konflikt přinese rovněž
zlepšení vztahů Velké Británie se Svatým stolcem. Dobrou příležitostí
k napravení nepříznivého stavu se stalo slavnostní uvedení nového papeže
Benedikta XV. (1854 – 1922, pontifikát 1914 – 1922) do úřadu. Ten byl
novým papežem zvolen dne 3. září 1914, kdy v desátém kole konkláve
obdržel třicet osm z celkového počtu padesáti sedmi hlasů přítomných
kardinálů. O tři dny později byl někdejší boloňský arcibiskup Giacomo Paolo
Giovanni Giambattista della Chiesa jako nový papež slavnostně korunován.
Jak dnes víme, pro jeho zvolení hlasovali rovněž angličtí kardinálové Francis
Alphonsus Bourne a Francis Aidan Gasquet (1846 – 1929) a irský primas
Michael Logue (1840 – 1924), což v daný moment rozhodně nebylo
zanedbatelné.19
Krátce po svém zvolení proklamoval Benedikt XV. neutralitu Vatikánu.
Ta vydržela jako základní element jeho politiky po následující čtyři roky bojů.
Přesto musel být římský pontifik ve svém vyjadřování opatrný, neboť z obou
válečných stran hrozilo nebezpečí záměrné dezinterpretace.20
Jak jsme naznačili v předchozím odstavci, původně směřovala mise
britského diplomata Henryho Howarda především k vyjádření sympatií
britského krále Jiřího V. (1865 – 1936, vládl 1910 – 1936) nově zvolenému
papeži Benediktovi XV. Nebylo to nic neobvyklého, např. v roce 1902 byl do
Věčného města poslán Rudolph Feilding, lord Denbigh (1859 – 1939), aby
jménem britského krále Edvarda VII. (1841 – 1910, vládl 1901 – 1910)
pogratuloval papeži Lvu XIII. k jeho životnímu výročí. Dalším Howardovým
úkolem bylo prezentovat papeži postoje britské vlády a referovat o reakci a
postojích římského biskupa zpět do Londýna.21
Jeho pobyt ve Věčném městě se nicméně protáhl. Stálým zástupcem u
Svatého stolce se zmíněný diplomat stal v prosinci 1914. Protože byly jeho
zprávy v době zuřící války pro britskou vládu užitečné, rozhodla o jeho
trvalém usazení u Svatého stolce, a to i přes hlasité výtky opozice, považující
tento krok za zbytečný a nákladný (ačkoliv personál britské legace zahrnoval
pouhých pět zaměstnanců!). Navzdory jejímu hlasu bylo stálé zastoupení
Velké Británie u Svatého stolce po tři sta padesáti letech obnoveno.22
17

NICHOLSON, Harold: Sir Arthur Nicholson. First Lord Carnock. A Study in the Old Diplomacy. London :
Constable & Co, 1930, s. 427; BRENNAN, Maggie: A Light in the Darkness. The Interaction between
Catholicism and World War I. In: The Purdue Historian, roč. 6, 2013, č. 1, s. 17.
18
HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939, s. 31.
19
BURKLE-YOUNG, Francis A.: Papal Elections, s. 132.
20
BRENNAN, Maggie: A Light in the Darkness, s. 18.
21
The British Mission to the Vatican, The Times, 2. 1. 1915, s. 7.
22
HACHEY, Thomas E. (ed.): Anglo-Vatican Relations 1914–1939, s. viii.
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Zmíněný vyslanec Henry Howard byl právě oním mužem, který odrážel
rostoucí sebevědomí katolíků ve Velké Británii na počátku 20. století. Jeho
vzdělání na benediktínské koleji poblíž města Bath, rodinný původ z jedné
z prominentních anglických katolických rodin, osobní zbožnost i respekt
mezi kardinály římské kurie stejně jako více než padesátiletá diplomatická
služba v zájmu britské koruny jej k tomuto významnému úkolu
předurčovaly. Vztahy, které se Svatým stolcem navázal, byly rozhodně
srdečné a přátelské a nerozladily se ani na konci roku 1915, kdy se Vatikán
prostřednictvím svých informátorů dozvěděl o patnáctém článku Londýnské
dohody, jenž jej vylučoval z účasti na mírové konferenci po skončení světové
války.23
Toto ujednání se pokusil papež Benedikt XV. zvrátit při audienci
s britským premiérem Herbertem Henrym Asquithem (1852 – 1928) v dubnu
1916 v Římě, avšak marně. Jeho nástupce, premiér David Lloyd George
(1863 – 1945), který pobýval ve Věčném městě v lednu 1917, si navzdory
papežovu přání čas na setkání s hlavou katolické církve nenašel.24 Britský
vyslanec u Svatého stolce Henry Howard se také zasloužil o změnu názoru
vlády Velké Británie na vstup Itálie do války na straně Trojdohody, poněvadž
britští představitelé takovou variantu zprvu zásadně odmítali, neboť Italům
nedůvěřovali. Stejně tak představitelé Vatikánu byli proti tomu, aby se
Italské království zapojilo do bojů; v očích Svatého stolce to znamenalo
především prodloužení války.
Zcela jiný vztah než hlava britské legace, měl k osobě papeže
Benedikta XV. Howardův legační tajemník John Duncan Gregory (1878 –
1951), který do Věčného města přibyl v roce 1915. Ačkoliv byl sám katolík,
jednalo se o kariérního diplomata, který měl tendenci posuzovat britskovatikánské vztahy a vazby své země na Svatý stolec chladně a zcela
nezaujatě. V jeho očích byl papež neatraktivní osobností, jíž vnímal jako
nespolehlivého a nezcestovalého církevního představitele, postrádajícího
navíc šarm a neustále špatně naloženého. Zároveň však kategoricky odmítal
jakoukoliv papežovu spolupráci se zeměmi Trojspolku. John Duncan
Gregory tyto své názory uveřejnil v roce 1917 v oficiálním memorandu jako
reakci na články britského tisku, osočující Benedikta XV. ze spolupráce
s Ústředními mocnostmi.25
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Zájem Svatého stolce o katolíky Britského impéria
V průběhu válečné doby byly britsko-vatikánské vztahy naplněny
starostmi o celou řadu problémů, především misijní povahy. Rozsáhlé
koloniální državy Velké Británie, zejména v Indii a na Cejlonu, ale rovněž na
Blízkém i Dálném východě, na sebe vázaly otázky církevní správy a její
reprezentace. Značně složitou otázku představoval taktéž náboženský neklid
v Irsku, který ve svém důsledku ohrožoval poměrně dobré vztahy Velké
Británie s Vatikánem, takže byl záměrně marginalizován.26
Vypuknutí světového konfliktu radikalizovalo irskou společnost, která
přešla od požadavků autonomie, již ostatně Irové získali měsíc po vypuknutí
světového konfliktu, k požadavkům samostatnosti. Nejvýrazněji dala tato
ambice volný průchod svým požadavkům v roce 1916, kdy v Dublinu
vypuklo o velikonočních svátcích povstání v čele s Jamesem Connollym
(1868 – 1916). Dne 24. dubna 1916 byla vyhlášena republika, kterou však
Londýn odmítl a ostře vystoupil proti stávkujícím. Stovky povstalců byly
zatčeny a patnáct nejhlasitějších vůdců povstání včetně Jamese Connollyho
popraveno. Svatý stolec usiloval při napjatých vztazích mezi Angličany a Iry o
přísnou neutralitu, aby si neznepřátelil Londýn, přičemž neprojevoval vůči
irskému nacionalismu přílišné sympatie. 27
Rivalita mezi Angličany a Iry panovala také v Římě. Oba národy měly
ve Věčném městě svůj kněžský seminář a tím pádem působily autonomně.
Foreign Office pojala podezření, že je irská kolej v Římě základnou
protibritské činnosti a podílí se na rozšiřování pamfletů propagujících
spolupráci Irů s Ústředními mocnostmi. Ve známost vešla především tzv.
Červená knížka, která měla představovat celý soubor letáků s konspiračním
obsahem. Nakonec se ukázalo, že tiskoviny žádný takový obsah neměly a
pravděpodobně ani nepocházely z Říma. Protože irské povstání v roce 1916
komplikovalo Velké Británii válečné působení, zvažovalo se, že Britové učiní
Irům v oblasti náboženství rozsáhlé ústupky. Jejich součástí se mělo stát
zřízení jakéhosi náměstka pro irské záležitosti při legaci Jeho Veličenstva ve
Vatikánu. Nakonec však z tohoto záměru sešlo. Velkou nevoli irského
kněžstva v římském semináři vzbudil v posledním roce války konskripční
zákon platný pro na území irského ostrova Military Service Act to Ireland, na
jehož základě podléhali odvodům do britské armády rovněž tamní branci.28
Irsko nicméně nebylo jedinou katolickou koloniální državou Spojeného
království. Svatý stolec intervenoval za zájmy věřících v Austrálii, kde žilo
ŠMÍD, Marek: Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914‒1918.
Brno : CDK, 2016, s. 55.
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mnoho katolíků irského původu. Jedním z nich byl Daniel Mannix (1864 –
1963), irský katolický kněz, jenž byl pověřen duchovní službou na
australském kontinentě. V červnu 1912 byl jmenován nejprve titulárním
biskupem v Pharsalii a o pět let později se stal arcibiskupem v Melbourne.
Druhé největší australské město bylo významným střediskem katolictví,
především kvůli početné populaci emigrantů. Když Austrálie v roce 1914 po
boku Velké Británie vstoupila do první světové války, Daniel Mannix neváhal
tento krok prohlášením, že se jedná pouze o odpornou obchodní válku,
odsoudit. Tím nejen pobouřil většinu nekatolických skupin obyvatelstva
včetně labouristického ministerského předsedy Williama Morrise Hughese
(1862 – 1952), ale vysloužil si dokonce pověst zrádce. Následná aféra, která
se rozpoutala, vstoupila do historiografie jako tzv. Mannixova aféra. Protože
však počet jeho příznivců dále rostl, což oslabovalo postavení vlády, obrátil
se australský ministerský předseda na britskou vládu s žádostí, aby byl
Daniel Mannix odvolán zpět do Evropy. Ta se v roce 1918 rozhodla žádosti
vyhovět. To přirozeně pobouřilo Vatikán, neboť podle kanonického práva se
arcibiskup ničím neprovinil. Po příjezdu do Irska se Daniel Mannix zapojil do
hnutí vedoucího k vyhlášení nezávislého irského státu v roce 1922. Zbytek
života poté strávil v Austrálii, kde si jako významný církevní představitel
ponechal značný vliv na tamní politické dění.29
Vatikán intervenoval též do záležitostí Kanady, kde žilo značné
množství katolíků francouzského původu. Zde se jednalo především o
záležitosti týkající kanadského katolického školství, což zde ponecháme
stranou naší pozornosti.30
V říjnu 1916 nahradil britského vyslance u Svatého stolce Henryho
Howarda, jenž odešel ve věku 73 let do důchodu, mladší kolega,
dvaapadesátiletý diplomat John Francis Charles, hrabě Salis, též zbožný
katolík, který na místě setrval do počátku dvacátých let 20. století. Britská
vláda, navzdory občasným kritickým hlasům opozice či představitelů
anglikánského tábora, mise obou diplomatů během světové války s ohledem
na jejich mimořádný význam podporovala, neboť obě přispívaly k normalizaci
vzájemných styků i k prohloubení důvěryhodnosti obou táborů.31
Úkolem Johna Francise Charlese bylo především agitovat u papeže ve
jménu spojenců Velké Británie. Zejména ve vztazích mezi Ruskem a
Vatikánem existovalo několik zásadních sporů. Velmi ožehavým tématem
bylo chování Rusů vůči katolíkům na území bývalého Polska. Nebylo
tajemstvím, že vzájemné vztahy mezi Ruskem a Vatikánem proto nejsou
dlouhodobě na dobré úrovni. Představitelé Svatého stolce Rusům
29
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nedůvěřovali zejména z toho důvodu, že nikdy nedodržovali závazky ohledně
zastavení systematické perzekuce katolických skupin obyvatelstva na svém
území. Spojené království nicméně trvalo na tom, že se jedná čistě o ruskou
domácí záležitost a v tomto směru také měl vyslanec u papeže intervenovat.
Když se v roce 1916 řešila otázka možného dobytí Cařihradu, zástupci
Vatikánu otevřeně proklamovali, že by jej raději viděli v britských či
francouzských rukou. Svatý stolec se obával o osud katolíků v hlavním
městě Osmanské říše, pokud by měl padnout do ruského držení.32
Na pomyslný seznam témat, o nichž měl nový britský emisar u
Svatého stolce s vatikánskými představiteli jednat, byla zařazena rovněž
pomoc jihoslovanským katolíkům a otázka uznání československé
zahraniční vlády. Oba tyto problémy úzce souvisely se skutečností, zdali se
podaří zachovat habsburskou monarchii v předválečné podobě. Vatikán na
rozpadu soustátí žádný zájem neměl, neboť Rakousko-Uhersko bylo na
celém světě považováno za hlavní baštu katolicismu. Na druhou stranu
Vatikán odmítal stále větší intervence rakousko-uherského státu do
církevních záležitostí, čehož důkazem byly např. změny na biskupských
postech v českých zemích v roce 1916.33 Po roce 1918 se vatikánští
představitelé vyjadřovali o Československu skepticky, neboť zemi považovali
za útvar, jenž nemůže zvládnout působení tolika různých národních
elementů. Oproti tomu samostatný rozvoj jihovýchodních slovanských
národů, zejména katolických Slovinců a Chorvatů, podporovali a spatřovali
jej jako logickou součást společného jugoslávského soustátí. Jediný
slovanský národ, který zasluhoval podle zástupců Svatého stolce plnou
nezávislost, byli Poláci.34
Pokud hovoříme o vatikánské politice za první světové války, musíme
zdůraznit, že proti válečnému zlu nestál papež Benedikt XV. osamocen. Jeho
nejbližším důvěrníkem býval státní sekretář, který se zabýval všemi
záležitostmi politiky Svatého stolce, a to jak vnitřními, tak zahraničními.
Denně referoval Svatému otci o důležitých jednáních a v souladu s jeho vůlí
vedl politicko-diplomatickou korespondenci Svatého stolce. Udržoval kontakt
jak s apoštolskými nuncii v zahraničí, tak s diplomatickými zástupci ve
Vatikánu, měl přehled o veškeré korespondenci Svatého stolce a značný vliv
na jeho politiku. Státní sekretáři tak často určovali charakteristickou
podobu pontifikátu. Po většinu první světové války zastával post sekretáře
Pietro Gasparri (1852-1934), právník a zkušený diplomat, jehož zásluhou byl
mimo jiné v roce 1917 vydán Kodex kanonického práva.
Britský vyslanec u Svatého stolce John Francis Charles diplomatickou
zdatnost Pietra Gasparriho, jak vyplývá z jeho zpráv do Londýna, oceňoval.
32
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Podle vyslancova soudu se prostřednictvím státního sekretáře Vatikánu
podařilo narovnat narušené diplomatické styky s Francií a Itálií.
V diplomatické zprávě vyzdvihl zejména Gasparriho zvláštní metody, jejichž
pomocí dosahoval vatikánský diplomat politických cílů. Podle britského
zmocněnce nedbal příliš na formální oblékání a vystupování. Také
pragmaticky využíval služeb mužů, jejichž kněžská kariéra nebyla zdaleka
bez poskvrny.35
Pro církevní představitele Svatého stolce byl kontakt se zástupci
ostrovní velmoci o to cennější, že prostřednictvím britského vyslance mohli
usilovat rovněž o vhled do událostí na Blízkém východě, který se tradičně
těšil vysokému zájmu katolíků s ohledem na místa spjatá se životem Ježíše
Krista. Zájem vzrostl v roce 1916, kdy Velká Británie uzavřela s Francií
tajnou Sykes-Picotovou dohodu, jež ve svém důsledku směřovala proti
nepřátelské Osmanské říši a jejímu vlivu na Blízkém východě. Na jejím
základě se měla stát většina Palestiny po osvobození z osmanské nadvlády
mezinárodní zónou bez přímého vlivu mocností. O rok později vydal ministr
zahraničí Velké Británie Arthur Balfour (1848 – 1930) tzv. Balfourovu
deklaraci, v níž slíbil židům založení vlastního státu v Palestině výměnou za
podporu ve válce proti Německu a Osmanské říši. Dne 9. prosince 1917
obsadila britsko-egyptská armáda pod velením Edmunda Hynmanna
Allenbyho (1861 – 1936) Jeruzalém a v září 1918 po vítězné bitvě u Megida
obsadila celou oblast Východního Středomoří. Návrat Jeruzaléma do
křesťanských rukou na konci roku 1917 naplnil Vatikán radostí, takže bylo
v římském kostele Svatého Kříže v Jeruzalémě slouženo slavnostní Te Deum.
Na druhé straně k sílícímu sionistickému hnutí na Blízkém východě,
zejména k přítomnosti židů ve Svatém městě choval Vatikán značnou
nedůvěru.36
Vrcholným momentem papežské diplomacie za první světové války byl
1. srpen 1917, kdy papež Benedikt XV. vydal mírovou nótu, v níž představil
osm zásad, podle nichž měly být nastoleny mravní, nikoliv fyzické síly práva,
omezeny závody ve zbrojení, jež se mělo nadále zaměřovat na udržování
veřejného pořádku státu, nahrazeny armády arbitrážními institucemi,
zaručeny svobody moří, prominuty vzájemné náhrady za způsobené škody
s možností některých výjimek, vráceny obsazené země a poskytnuta jim
úplná nezávislost (např. Belgie), posuzovány případné územní otázky
v duchu smířlivosti s ohledem na přání národů a přezkoumány národnostní
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otázky některých zemí, např. Polska či Arménie. Vyslanci velmocí s ní byli
seznámeni vzápětí.37
Požadavky budoucího mírového uspořádání mezi národy, i když
v papežské nótě nejsou takto explicitně vyjmenovávány, vyvolaly značnou
vlnu nevole zejména u mocností Trojdohody. Ve Velké Británii psaly přední
noviny Times, Daily Telegraph či Daily Chronicle o papežově mírovém návrhu
jako o návrhu německém, tudíž nepřátelském. Italské veřejné mínění
radikalizoval tisk, který brojil proti papežské iniciativě a měnil i názory
některých nerozhodných katolíků. Ministr zahraničí Sidney Sonnino (1847 –
1922) papežovy návrhy dne 24. října odmítl. Nejvíce pobouřena byla Francie,
kde předseda vlády Georges Clemenceau (1841 – 1929) vystoupil proti papeži
a obvinil jej z nadržování Berlínu, který se údajně těšil neochvějné pozici ve
Vatikánu. Odpovědi Velké Británie a Francie tlumočil státnímu sekretáři
Pietru Gasparrimu britský vyslanec John Francis Charles ve dnech 23. a 24.
srpna 1917.38 Třetí z velmocí, Kerenského Rusko, vnímalo papežův návrh
jako nepřijatelný a rovněž na iniciativu neodpovědělo. Když se však proti
papežské mírové nótě vyslovily USA, podobně jako země Trojspolku Německo
a Rakousko-Uhersko, byl mírový projekt Benedikta XV. předurčen
k nezdaru.
Závěr
Třebaže se zpočátku počítalo pouze s akreditací britského zástupce u
Svatého stolce pouze do konce první světové války, ke zrušení legace
nakonec nedošlo. Zastoupení přežilo svoji původní časovou omezenost a
přetrvalo až dosud.
V meziválečném období se na postu britských vyslanců u Svatého
stolce vystřídali dva diplomaté, Odo Russell (1870 – 1951) v letech 1922 –
1928 a Henry Chilton (1877 – 1954) v letech 1928 – 1930, přičemž v roce
1930 došlo k diplomatické roztržce mezi Velkou Británií a Vatikánem
ohledně Malty. Na ní se v meziválečném období střetával vliv Mussoliniho
fašistické Itálie se sílícím vlivem Velké Británie a Francie. Situace byla o to
komplikovanější, že Malta byla obývána obyvatelstvem převážně
římskokatolického vyznání, přičemž mnozí místní nacionalisté byli kněží.
Vatikán byl tak prostřednictvím maltského biskupa vtahován do konfliktu,
v němž proti britskému vlivu a ambicím anglikánské církve hájil převážně
italské zájmy.39
Plnohodnotnou součástí britské zahraniční služby se diplomatická
mise ve Věčném městě stala teprve v roce 1926. Budiž však současně řečeno,
že od roku 1914 do roku 1982 měl diplomatický zástupce Velké Británie u
LORA, Erminio – SIMIONATI, Rita (eds.): Enchiridion delle Encicliche. IV. (Pio X e Benedetto XV /19031922/). Bologna : Edizioni Dehoniane Bologna, 1999, s. 970-977.
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Svatého stolce hodnost mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra.
Na velvyslance byl britský vyslanec u Svatého stolce povýšen až v roce 1982.
Co se týká diplomatických zájmů Svatého stolce, ten zřídil svoji legaci
v Londýně v listopadu 1938, kdy se jejím představitelem stal titulární
arcibiskup s titulem apoštolský delegát pro Velkou Británii, Gibraltar a
Maltu Angličan William Godfrey (1889 – 1963), první papežský zástupce
v Anglii od dob reformace.40
Resume:
The road to the establishment of the British Embassy at the Holy See in 1914 and its
church-political context
The presented article deals with the question of the establishment of the mutual
diplomatic relations between Great Britain and the Holy See. It follows both the development
of the relationship before the First World War and early after the outbreak of the hostilities.
Under the pressure of the ongoing combats and the conclave organized at the end of
summer of 1914 the British empire was forced to reconsider the current strategy of its
foreign policy. The mentioned change led to the raising of the official diplomatic contacts a
few months later. In December 1914 Henry Howard became the first official British
representative to Vatican. Despite there was only a limited number of Catholics in Great
Britain, the topic of the pastoral care of the believers in the dependent territories such as
Ireland, Malta, Canada or Australia took an important role in the mutual attitudes. The
study is based on the available primary sources and secondary literature, mostly of British
or Italian origin.
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Cesta študenta z oravského Tvrdošína PhDr. Jozefa Ciekera
do Prahy a do diplomacie
Alena Bartlová
Záverečná etapa rokov 1. svetovej vojny priniesla do celosvetových
dejín zásadné, možno konštatovať že radikálne zmeny. Toto obdobie sa stalo
priam križovatkou v histórii obyvateľstva všetkých kontinentov. Oficiálne sa
síce celosvetový požiar ukončil 11. novembra 1918, no následky vojny
pretrvávali a obyvateľstvo ich pociťovalo ešte počas ďalších dvoch desaťročí.
Zmenila sa nielen mapa Európy, ale aj ekonomické zaradenie tohto
kontinentu v rebríčku svetového hospodárstva. Zanikla rakúsko-uhorská
monarchia a na jej území sa vytvorili nové, tzv. nástupnícke štáty. Delegát
USA, Ch. Seyour, na povojnových mierových rokovaniach o tejto veľkej
medzinárodnej, geopolitickej a štátoprávnej zmene s istou obavou
konštatoval: „Hoci štátnici dobre chápali nebezpečenstvo z rozpadu RakúskoUhorska, ani najslávnejšia mierová konferencia, akú si možno predstaviť, ho
už nemohla zlepiť dohromady.“1
Zánik rakúsko-uhorskej monarchie priniesol základné premeny aj do
života obyvateľstva na Orave. Začali sa vytvárať podmienky pre zrod nových
inštitúcií Československej republiky. Ich prvoradou úlohou – v prevratovom
období – bolo chrániť životy, majetok a práva občanov mladého
demokratického štátu.2 Iniciatívu pri vytváraní novej celoštátnej i obecnej
správy, rovnako ako pri tvorbe nového zamerania školstva, pri vzniku celého
radu záujmových spolkov a občianskych združení prevzala do svojich rúk
najmä miestna predprevratová národne uvedomelá inteligencia. Veľkú úlohu
pri týchto závažných premenách, konkrétne na Orave, zohrali aj vojenské
jednotky československej armády, ktoré si budovali kasárne v Dolnom
Kubíne aj v ďalších oravských lokalitách.
Do série nových kultúrno-osvetových združení, ktoré sa vytvorili na
Orave v poprevratových rokoch sa zaradil aj Spolok oravských akademikov.
Založili si ho oravskí študenti, ktorí sa zišli 15. augusta 1921 na pôde
základnej školy v Tvrdošíne.3 V programe spolku si vytýčili za cieľ
spoluprácu mladej oravskej inteligencie bez ohľadu na politickú orientáciu či
vierovyznanie. Členovia spolku študovali na viacerých gymnáziách po celom
Slovensku, na rôznych odborných školách aj na fakultách bratislavskej
Univerzity Komenského. Schádzali sa zvyčajne cez prázdniny na niektorej
zo základných škôl. Svojou prednáškovou činnosťou a ďalšími aktivitami
CHMELÍK, Martin: Dejiny slovensko-poľského pohraničia na Orave v prvej polovici 20. storočia. In: Zborník
Oravského múzea, roč. 27, 2010, s. 77.
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prispievali ku kultúrnemu a sociálnemu povzneseniu obyvateľstva a k
rozhýbaniu verejného života na Orave. Zoznamovali čitateľov miestnej tlače,
najmä týždenníka Orava, s vývojom situácie v celej ČSR aj s problémami
obyvateľov v blízkych krajinách. Nezriedka medzi túto oravskú mládež
zavítali také osobnosti, ako bol poslanec František Skyčák, gymnaziálny
profesor Pavol Florek a záujem o ich prácu prejavoval aj známy spisovateľ,
MUDr. Ladislav Nádaši-Jégé.
Jedným z najaktívnejších študentov, ktorí sa združovali v Spolku
Oravských akademikov, bol aj rodák z Krásnej Hôrky (neskôr sa táto obec
stala súčasťou Tvrdošína) gymnazista, pozdejšie vysokoškolák Jozef Cieker.
Narodil sa 21. júna 1907 a vyrastal v rodine robotníka na železnici Jozefa
Ciekra st. a Terézie, rodenej Dullovej.4 Na usmernenie životnej cesty mladého
Jozefa Ciekera mal mimoriadny vplyv jeho príbuzný, banskobystrický
katolícky biskup Dr. Marián Blaha, ktorý ho podporoval vo vzdelávaní aj
ekonomicky.
Nebola to náhoda, že spomínaný biskup Dr. Blaha preniesol svoj
priateľský vzťah k zahraničiu, najmä k poľskému národu aj na oravského
študenta Jozefa Ciekera. Sám biskup mal možnosť žiť niekoľko rokov (ešte
pred vypuknutím 1. svetovej vojny) v v Poľsku. Po vysvätení (20. júna 1892)
bol kaplánom v Nižných Ružbachoch a v Kežmarku. So súhlasom
a s odporúčaním biskupa Pavla Smrečániho (Szmrecsányi) prijal v roku 1892
miesto vychovávateľa synov poľského grófa Andreja Zamojského na zámku
v Starej Ľubovni.5 Nielenže dohliadal na výchovu zverených chlapcov, ale
sám sa zdokonaľoval v štúdiu cudzích jazykov (najmä francúzštiny)
a v zákonoch medzinárodného práva. Nadobudnuté vedomosti prezentoval
pri mnohých návštevách, ktoré rodina Zamojských uskutočňovala vo
viacerých aristokratických rodinách po celej západnej Európe. Nadobudol
v tomto prostredí povesť všestranne vzdelaného človeka so vzorným
spoločenským vystupovaním. Svoje vedomosti a nadobudnuté kontakty v
„elitnej“ európskej spoločnosti mal možnosť využiť následne, to už počas
prvej svetovej vojny, pri spolupráci s československými predstaviteľmi
zahraničného aj domáceho protimonarchistického odboja.6 Je samozrejmé,
V rodine železničiara Jozefa Ciekra st. vyrastal tiež ďalší vzdelaný oravský rodák, JUDr. Štefan Cieker, nar.
16. 2. 1919 v Tvrdošíne. Niektorí predchádzajúci autori si povolanie a životnú púť oboch bratov Ciekerovcov
mýlia. Na základe klamných informácií tvrdia, že Dr. Jozef Cieker bol právnik. Skutočnosťou je, že po
absolvovaní ročného študijného pobytu v Nemecku ukončil Právnickú fakultu SU promóciou 26. 6. 1942 jeho
brat Štefan, ale Jozef Cieker nemal so štúdiom práva nič spoločné.
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Monika: Rod Zamojský a Ľubovnianske panstvo. In: Pamiatky a múzeá, roč. 62, 2013, č. 2, s. 16.
6
Ing. Štefan Janšák, člen slovenskej časti československej delegácie na povojnových mierových rokovaniach, vo
svojich spomienkach o činnosti Dr. Mariána Blahu napísal: „On jediný zo všetkých hovoril plynne a elegantne
po francúzsky a okrem toho mal spoločenské vystupovanie, ktoré znieslo akúkoľvek kritiku.“ JANŠÁK, Štefan:
Vstup Slovákov medzi slobodné národy. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2006, s. 142.
V archívnych materiáloch poľského ministerstva zahraničných vecí sa nachádza informácia o tom, že katolícky
biskup Dr. Marián Blaha svojimi kontaktmi s rakúskou aristokraciou pomohol počas 1. svetovej vojny zachrániť
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že osobné vlastnosti a vedomosti, ktoré preukázal katolícky duchovný Dr.
Marián Blaha najmä počas 1. svetovej vojny ho zaradili medzi významné
osobnosti nielen v cirkevnom živote katolíckej cirkvi na Slovensku, ale získal
si nimi aj úctu významných politikov československého politického diania,
napr. ministra zahraničných vecí Dr. Edvarda Beneša.
Gymnázium začal Jozef Cieker študovať v Trstenej, pokračoval
v Trnave a napokon maturoval 9. júna 1925 v Nitre.7 Po maturite sa zapísal
na štúdium teológie, ktoré však prerušil, a v roku 1927 prešiel na štúdium
jazykov na Filozofickú fakultu UK. Ubytoval sa vo vysokoškolskom internáte
Svoradov.8
Vo svojom vysokoškolskom štúdiu sa sústredil najmä na francúzštinu.
V októbri 1931 odovzdal pod názvom Slovenská otázka svoju doktorandskú
prácu. Systematicky, v takmer 300-stranovom rukopise, ozrejmil míľniky
boja slovenského národa v 19. storočí za riešenie súboru problémov,
zhrnutých pod názvom „slovenská otázka“. Zdôraznil, že jeho záujmom bolo
sledovať zápas o politické, kultúrne aj ekonomické uplatnenie sa takmer
trojmiliónového národa do celospoločenského života v Uhorsku. Obvinil
konzervatívny uhorský politický systém, ktorý sa postavil do cesty realizácii
možností slovenských politických predstaviteľov, „keď už aj na brány
Uhorska dorážali ozveny demokratickejšieho západu“.9 V marci 1932 Jozefovi
Ciekerovi promótor prof. Dr. Jozef Hendrich udelil titul doktora filozofie.10 Už
v záverečných ročníkoch štúdia využil ponúkané študijné možnosti
a vedomosti francúzskeho jazyka si rozšíril počas študijných pobytov
v Dijone, v Nancy aj na parížskej Sorbonne.11 Už na týchto cestách si
uvedomoval problémy v medzinárodných vzťahoch a porovnával rozdielnu
situáciu obyvateľstva v rôznych krajinách.
Ako vysokoškolák sa aktivizoval vo viacerých študentských
združeniach. Zostal verný aj svojmu dlhoročnému predchádzajúcemu Spolku
oravských akademikov. S novým elánom sa zapojil i do ďalších organizácií.
Patril medzi ne napr. bratislavskými katolíckymi študentmi v roku 1921

život odsúdenému poprednému českému politikovi Dr. K. Kramářovi. Archywum Akt Nowych, Varšava, fond:
Ministerstvo zahraničných vecí, Konzulát Košice, kart. 24.
7
Archív Univerzity Komenského (ďalej AÚK), fond (ďalej f.): SK p FiF, Materiál zo zasadania skúšobnej
komisie pre učiteľov na stredných školách pri Fil. Fakulte UK zo dňa 24. 6. 1930.
8
Bratislavský internát Svoradov vznikol z pôvodného katolíckeho Detského domova, založeného ešte v roku
1907. Nový výbor spolku, zvolený v júni 1922, sa rozhodol, že budovu domova prebuduje, pristavia nové
poschodie a zriadi v nej internát pre stredoškolákov (na prízemí) aj pre vysokoškolákov (na poschodí). Ubytovali
v nej mládež z chudobných rodín z celého Slovenska. Katolícky internát Svoradov v ďalších pristavaných
objektoch poskytol ubytovanie (v 30. rokoch) viacej než 300 študentom. Našli v ňom priestory tiež rôzne spolky
katolíckej mládeže, knižnica a ďalšie študijné inštitúcie. Dlhoročným riaditeľom Svoradova bol Msgr. Dr. Eugen
Filkorn. SVORADOVČAN (anonymný autor): Svoradov. Ontario : Priatelia dobrej knihy v Cambridge, 1984.
363 s.
9
HOLÁK, Ján: Recenzia o knihe Dr. J. Ciekera: Slovenská otázka. In : Kultúra, roč. 9, 1936, č. 4, s. 177.
10
AUK, f. Zbierka rigoróznych diplomov UK v Bratislave, rok 1932, Spis: Ph. C. Jozef Cieker.
11
ERCÉ: Slovenská krv. Bratislava : Litera, 1942, s. 68, heslo „Cieker Jozef Dr.“ Iní autori nespomínajú
Ciekerove štúdium v Paríži.
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založený spolok Moyzes,12 ktorý bol súčasťou jednotnej celoslovenskej
študentskej organizácie: Ústredia slovenského katolíckeho študentstva
(ÚSKŠ). V rokoch 1930 – 1931 pôsobil vo funkcii predsedu Ústredia
slovenského katolíckeho študentstva a v ďalšom období, až do roku 1934,
stál na čele jeho zahraničnej komisie.
Už počas vysokoškolského štúdia, najmä na pôde internátu Svoradov,
ale aj na pôde viacerých organizácií či spolkov, mal príležitosť spoznať
množstvo zaujímavých osobností. S mnohými z nich sa osobne spriatelil.
Tieto známosti sa stali pre Ciekera veľmi dôležité neskôr, najmä v období
jeho pôsobnosti na diplomatických postoch počas rokov 2. svetovej vojny.
Podľa archívnych záznamov, najmä z jeho osobnej korešpondencie, vidno, že
medzi Ciekerových dôverných priateľov patril napr. rodák z Oravy Dr. Karol
Klinovský, v rokoch 1926 – 1931 študent Právnickej fakulty UK, s ktorým
bol Cieker ubytovaný v internáte Svoradov. Obaja oravskí vysokoškoláci,
J. Cieker aj K. Klinovský sa stali vedúcimi organizátormi v Ústredí
slovenského katolíckeho študentstva. Spoločne pôsobili tiež v Ústrednej
správe Slovenskej ligy.13
Už na začiatku 20. rokov sa Jozef Cieker stal jedným z pravidelných
prispievateľov do časopisu Rozvoj. Neskôr, to už počas vyšších ročníkov
vysokoškolského štúdia, publikoval články nielen v miestnej oravskej či
študentsko-gymnaziálnej tlači, ale vyjadroval sa k rôznym historickým
výročiam aj k aktuálnym problémom14 na stránkach politickej tlače a v iných
periodikách (napr. v Slovenskom denníku, v Slováku, na stránkach kultúrnopolitického časopisu Kultúra, Politika a iných). Upozorňoval v nich rovnako
na vnútropolitické udalosti, ktoré sa udiali na pôde ČSR, ale zaujímal ho aj
vývoj a hľadanie riešenia závažných zahranično-politických, najmä
stredoeurópskych pohybov, medziiným sledoval významné stretnutia
malodohodových štátnikov.15
Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na dvojročnú základnú
vojenskú službu (bol čatárom v zálohe). V roku 1934 Jozef Cieker nastúpil
do svojho prvého zamestnania v Slovenskej lige, v ktorej sa angažoval (v jej

SVORADOVČAN (pseudonym): Svoradov, s. 64.
K. Klinovský sa po skončení práva zamestnal v administratíve mesta Bratislavy, bol tiež mestským sudcom.
Po roku 1938 získal uplatnenie vo vysokých funkciách na základe politickej angažovanosti. Bol postupne
prednostom štátnobezpečnostného oddelenia Ministerstva vnútra SR, chargé d’affaires vyslanectva vo Varšave,
(1939 – 1941) šéf prezídia Ministerstva zahraničných vecí SR, v rokoch 1941 – 1945 predseda Štátneho
pozemkového úradu. Za svoju politickú angažovanosť počas Slovenskej republiky ho v roku 1946 Národný súd
odsúdil na 10 rokov odňatia slobody, z toho 5 rokov v pracovnom tábore. Slovenský biografický slovník, III.
zväzok. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 109, tiež CHREŇO, Jozef: Malý slovník slovenského štátu (1938 –
1945). Bratislava : Slovenská archívna správa, 1965, s. 93.
14
Napr. „Rozpomienka na historický deň“. In: Slovák, roč. 8, 3. 11. 1926, č. 245. (V uvedenom článku venoval
Cieker pozornosť vzniku ČSR). Zoznam výberovej Ciekerovej publikačnej činnosti pozri v zborníku: „Dr. Jozef
Cieker“, seminár pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Jozefa Ciekera v Tvrdošíne 20. júna 1997. Ed. Juraj
Chovan-Rehák. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 71 a n.
15
Napr.: CIEKER, Jozef: Tradičná solidarita, In: Politika, roč. 7, 1937, č. 7, s. 50-51.
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Dorastovom odbore) už ako študent.16 Po vzniku Nakladateľstva Slovenskej
ligy sa stal J. Cieker členom Literárneho odboru Slovenskej ligy a redigoval
knihy jedného z vydavateľských odborov, v tzv. Poučnej knižnici. Vo svojej
funkcii sa sústredil najmä na nové vydávanie starších diel slovenskej
literatúry. V roku 1935 tu publikoval aj svoju, už prepracovanú a doplnenú
doktorandskú prácu, ktorá vyšla pod názvom Slovenská otázka na prelome
storočí.17
Súčasne s činnosťou v Slovenskej lige sa Dr. Cieker angažoval aj v
ďalších katolíckych mládežníckych spolkoch, najmä v Slavii Catholica
(založenej v roku 1929), kde bol na slávnostnom valnom zhromaždení v roku
1930 zvolený do funkcie generálneho tajomníka. V novinách Slovák už o rok
hodnotil prípravu a priebeh III. Kongresu slovanských katolíckych
akademikov a seniorov (konal sa 4. – 7. júla 1931 v Bratislave), na
prípravách ktorého sa priamo podieľal ako generálny tajomník.18 Prednášky,
ktoré odzneli na tomto kongrese, prebiehali v Aule Univerzity Komenského.
Cieker vo svojom novinovom príspevku o kongrese hodnotil najmä aktivitu
poľskej delegácie, ktorú viedol do Bratislavy predseda Odrodzenja Ignac
Kruszynski. Delegácia pozostávala z 12 akademikov a troch seniorov –
univerzitných profesorov.
V článkoch, ktoré publikoval J. Cieker na konci 30. rokov v rôznych
periodikách, poukázal tiež na nebezpečný vývoj v susednom Nemecku.
V tejto súvislosti medzi iným napísal: „Hitlerovský cieľ: jedon národ, jedon
štát, jedna cirkev a jeden Boh – naplnil nemeckých katolíkov utrpením. Teror
zlomil slabých, ktorí neváhali založiť katolícku národnú cirkev, ktorej
základným požiadavkom je mať „germánskeho pápeža“... Hitlerizmus tu bol
predstavený medzinárodnej verejnosti v plnej svojej pomýlenosti a zlej
tendencii. Po plnej prehre bezpodstatnej goebelovskej propagandy proti
stredoeurópskym štátom – pápežská encyklika je medzinárodným odsúdením
celého systému, ktorým hitlerovské Nemecko hodlá znásilniť nielen katolícku
cirkev v Nemecku -, ale ktorým pod zásady starogermánskeho pohanstva
chceli priviesť blok tzv. protiboľševických štátov... Hitlerizmus katolicizmus
neporazí...“19
Jozef Cieker sa zapojil aj do činnosti celosvetového mládežníckeho
hnutia Pax Romana, kde bol na jeho XIII. kongrese zvolený za viceprezidenta
tejto medzinárodnej katolíckej študentskej organizácie. Stal sa tiež
generálnym tajomníkom XIV. prípravného výboru kongresu Pax Romany,
ktorý sa zišiel 31. 8. – 7. 9. 1935 v Prahe a v Bratislave. V časopise Kultúra
sledoval dejiny a prínos predchádzajúcich podujatí Pax Romany. Nezabudol
v tejto súvislosti vyzdvihnúť, že v roku 1927 sa konal kongres Pax Romany
LETZ, Róbert: Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948). Martin : Matica slovenská, 2000, s. 37.
Tamže, s. 174.
18
Tretí kongres slovanských katolíckych akademikov a seniorov. In: Slovák, roč. 13, 5. 7. 1931, č. 149, s. 2.
19
Bismark – Hitler. Obnovený kultúrny boj v Nemecku. In: Kultúra, roč. 9, 1937, s. 113-114.
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vo Varšave. Podľa Ciekrovho hodnotenia bol práve tento kongres
„slovanským sviatkom“.
Činnosť slovenských delegátov na všetkých podujatiach Pax Romany
hodnotil Cieker (vo funkcii generálneho tajomníka prípravného výboru jej
XIV. kongresu ) v roku 1935 nasledovne: „Slováci majú účasť aktívnu na poli
medzinárodnom... odchádzajú vždy na tieto kongresy s tou túžbou, aby čestne
obhajovali meno svojho národa a aby čestne reprezentovali i mladý svoj
štát.“20
Po získaní stabilného zamestnania a zrejme aj ďalších „istôt“, ktoré
považoval mladý intelektuál za nevyhnutné k živobytiu, pristúpil J. Cieker aj
k riešeniu osobných otázok. Oženil sa so slečnou Ruženou Žabkovou a 16.
mája 1937 pribudol do mladej rodiny syn Ivan. Manželia Ciekerovci bývali do
roku 1938 v Prahe.
Dr. J. Cieker patril medzi málopočetnú skupinu mladých slovenských
intelektuálov, ktorým sa podarilo „uchytiť“ na dôležitom poste v Prahe.
Významné zamestnanie na ministerstve zahraničných vecí bezo sporu získal
na príhovor banskobystrického biskupa Dr. Mariána Blahu, ktorý udržiaval
už niekoľkoročné vzťahy s ministrom zahraničných vecí Dr. Edvardom
Benešom. Do služieb ministerstva zahraničných vecí nastúpil Dr. Jozef
Cieker 7. mája 1935. Spočiatku pôsobil ako koncipista, neskôr prešiel do
funkcie „úradník spravodajskej služby“.21 Bol na svoje náročné povolanie
jazykovo aj nadobudnutými praktickými skúsenosťami, získanými najmä
v Slovenskej lige, pripravený. (Dokonale t. j. písomne aj ústne ovládal okrem
materského jazyka aj francúzsky a maďarský jazyk, hovoril tiež po poľsky,
nemecky a chorvátsky.) Jeho hlavnou pridelenou pracovnou úlohou bolo
sústrediť sa na vývoj československo-poľských vzťahov, sledoval úspechy aj
problémy, ktoré sa v tejto oblasti vyskytli a navrhoval ich riešenie. Svoje
poznatky, ktoré získal dlhoročnou výskumnou prácou, syntetizoval do
publikácie. Publikoval ju v roku 1938 pod názvom Polámané mosty.22 Svoju
úlohu si plnil veľmi zodpovedne. Podľa spomínanej publikácie preštudoval
dôkladne nielen súčasnú situáciu, ale aj vývoj vzájomných vzťahov medzi
blízkymi susedmi v predchádzajúcich historických etapách, počnúc
stredovekými dejinami. Dôraz však kládol na spoločný boj Poliakov, Slovákov
a Čechov na prelome 19. a 20. storočia proti monarchii a za vytvorenie
tzv. nástupníckych štátov. V súvislosti so sondami do histórie vzťahov oboch
susedných štátov napísal: „História sa často zabúda – hoci ona je
ukazovateľom v prítomnosti i akýmsi usmerňovateľom v budúcnosti. Temné
stránky histórie tiež učia. Upozorňujú, aby sa prítomné a budúce pokolenia
vyvarovali chýb i omylov, ktoré plodili len zlo – politické, kultúrne,
CIEKER, Jozef: Pax Romana. In: Kultúra, roč. 7, 1935, s. 68-70.
Archív Ministerstva zahraničných vecí ČR, Praha, f.: Osobný výkaz Dr. Jozefa Ciekera.
22
CIEKER, Polámané mosty (K otázke československo-poľskej spolupráce). Bratislava : Universum, 1938.
Separátny výtlačok z periodika Politika, roč. 7, 1937.
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hospodárske a sociálne.... Boli a sú i medzi Československom a Poľskom
svetlé stránky histórie. A tie nech sú fundamentom onoho mostu trvalej
spolupráce, ktorú nám ponúka osud tu na rozhraní východu a západu konať.
Tam, kde sa stavia most, tam musia sa nájsť tvrdé základy, tam musia sa
z dobrého materiálu stavať piliere, aby tí, čo po ňom budú chodiť, boli
bezpeční.“23
V ďalšej časti spomínanej monografie hodnotil autor už množstvo
konkrétnych udalostí, spätých najmä s vytváraním spoločných hraníc
v počiatočných rokoch pri vzniku Československa a Poľska. Odkrýval citlivé
problémy, ktoré vznikli novým povojnovým prerozdelením území rovnako na
Tešínsku ako v severných oblastiach Slovenska. Zaoberal sa v týchto
súvislostiach aj postojmi a činnosťou významných dohodových osobností.
Snažil sa však upozorniť predovšetkým na kladné udalosti vo vývoji vzťahov
medzi ČSR a Poľskom. Spomínal napr. priebeh janovskej konferencie, ktorá
sa začala 10. apríla 1922 a v jej priebehu sa potvrdili (podľa J. Ciekera)
priateľské vzťahy medzi dvomi susednými slovanskými národmi.24
Veľkú pozornosť venoval najmä prípravám československo-poľskej
dohody v roku 1925, osobitne vzájomným návštevám čelných osobností
oboch štátov a výsledkom ich rokovaní. V súvislosti s rozborom príprav tejto
dohody sa J. Cieker snažil aspoň stručne zhodnotiť medzinárodnú situáciu
v Európe. Medziiným napísal: „V roku 1925 prichádza všeobecná úľava
v povojnových prácach za rekonštrukciu Európy. Nemecko je pred vstupom do
Spoločnosti národov. Za týchto priaznivých politických a psychologických
predpokladov nachádza i čas likvidovať medzi Poľskom a Československom
všetky nedoriešené otázky zo smluvy sain-germainskej a z rozhodnutia
o rozdelení Tešínska... Jedná sa tiež o uzavrenie smluvy obchodnej.
Zahraniční ministri dr. Beneš a Skrzynski pripravujú tieto ujednania
v atmosfére vzájomnej dôvery a priateľstva. Dňa 19. apríla r. 1925 odchádza
československý zahraničný minister do Varšavy, aby podpísal smluvu
arbitrážnu a obchodnú. Arbitrážna smluva mala byť akýmsi preventívnym
opatrením pre budúcnosť. Mala zabrániť vzniku sporov v budúcnosti
a zaisťovať úprimné priateľstvo medi oboma štátmi. Obchodná smluva
obsahovala dôležité klauzule tranzitné, ktoré umožňovaly obom štátom tranzit
za všetkých okolností a vo všetkých prípadoch na východ i na západ...V
zmysle týchto ujednaní postupovalo Československo i Poľsko pri jednaniach
locarnských i v Ženeve. Nešlo nikdy o nejaké veľké teritoriálne kombinácie, ale
len o vecnú a na skutočných záujmoch budovanú a obmedzenú dohodu pre
konkrétne otázky... Spoločné nebezpečenstvo a spoločný záujem dávaly
dozrieť i plánu o večnom priateľstve s Poľskom.“25

CIEKER, Polámané mosty, s. 13-14.
Tamže, s. 16.
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Tamže, s. 17-19.
23
24

27

VERBUM HISTORIAE 1/2020

Cieľom Ciekerovej činnosti na ministerstve zahraničných vecí bolo
hľadať cesty a možnosti spolupráce medzi oboma susednými slovanskými
krajinami. Pokúšal sa vyabstrahovať z celoštátneho vývoja aj špecifické
problémy, ktoré sa dotýkali predovšetkým alebo iba Slovenska.
V Polámaných mostoch zdôrazňoval najmä nové otvorené otázky, ktoré sa
zrodili po skončení prvej svetovej vojny. Tvrdil, že v tejto dejinnej etape oba
štáty hľadali vlastné riešenie veľmi komplikovanej vnútropolitickej situácie,
aj svoje umiestnenie v nových povojnových medzinárodných vzťahoch.
V úvode svojej práce napísal: „Nemôžeme sa dívať beznádejne na neurovnaný
pomer československo-poľský. Nevidíme v ňom také príčiny, ktoré by dobrá
vôľa nevedela odstrániť... Sú tu rovnaké podmienky politické, hospodárske
i citové na oboch stranách. Sú tu spoločné záujmy historické, medzinárodné
a slovanské. Je tu rovnaké snaženie ľudské i národné.“26
Hlavnú prekážku pri hľadaní ciest spolupráce oboch krajín nachádzal
predovšetkým v tlaku Nemecka na oba štáty. Tento tlak sa prejavoval najmä
od polovice 20. rokov v ekonomickom zápase o získane odbytíšť pre vývoz
vlastnej produkcie, v náraste colnej vojny Nemecka s oboma krajinami. Dr.
Cieker vo svojej práci upozorňoval na celú oblasť ešte stále otvorených
otázok, ktoré súviseli s vnútropolitickou a ekonomickou konsolidáciou oboch
štátov. Veľkú pozornosť venoval postaveniu poľskej národnostnej menšiny
na území celej ČSR. Zdôraznil najmä problémy a rastúce politické napätie
v tešínskej oblasti. Svoj veľmi seriózny výskum podporil množstvom
štatistických údajov. Nepísal však iba o súčasnej, konkrétnej situácii, ale
navrhol aj východiská a riešenia problémov.
Na záver svojej práce konštatoval: „Na miesto polámaného mostu, musí
byť postavený obnovený most... musí sa započať práca dôsledná na oboch
stranách. V tlači, vo verejnej mienke, v politike domácej i zahraničnej –
výstavba mostu československo-poľskej spolupráce je nie otázkou ani
Nemecka – ani Sovietskeho Ruska – je otázkou vnútornou oboch štátov.
Existencia jeho sa nesmie podceňovať, ani preceňovať. Nezávisí osud
československého ani poľského štátu len od jeho postavenia... Musí byť
ambíciou nás všetkých – Čechov, Slovákov, poľskej menšiny v Československu
i celého poľského národa – aby sme sa stali staviteľmi obnoveného mostu,
ktorý by nás spájal v dobách dobrých i zlých.“27
Publikovaním monografie Polámané mosty v roku 1938 všestranná
činnosť Dr. Jozefa Ciekera nekončila. Vyvíjala sa však v celkom nových
podmienkach, ktorých impulzom sa stala Mníchovská dohoda, uzavretá 29.
septembra 1938. Podpísali ju predstavitelia štyroch krajín: za Anglicko
Arthur N. Chamberlain, za Francúzsko Édouard Daladiér, za Taliansko
Benito Mussolini a za Nemecko Adolf Hitler. Touto dohodou sa v podstate
26
27
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ukončila
niekoľkomesačná
československá
politická
kríza,
ktorá
„...predstavovala v konečnom dôsledku po každej stránke precízne pripravenú
a realizovanú agresiu mierovými prostriedkami... V záujme udržania
fiktívneho európskeho mieru bol štát (čiže ČSR ‒ pozn. A. B.) donútený pod
hrozbou
vojenského
útoku
a neobvyklým
diplomatickým
nátlakom
k ústupkom, zmene hraníc a následnej mocensko-politickej degradácii.“28
Pokračovaním dohody uzavretej v Mníchove boli rokovania s predstaviteľmi
Poľska
a Maďarska
o uplatnení
ich
územných
požiadaviek
voči
Československu. V súvislosti s realizáciou týchto územných nárokov vznikol
tiež Sekretariát česko-slovenskej delegácie pre prípravu rokovania
s Maďarskom. Na jeho čelo bol postavený Dr. Jozef Cieker. Rokovania
o vymedzení územných strát v prospech Maďarska sa začali 9. októbra 1938
v Komárne. Pretože sa slovenská a maďarská delegácia nedohodli, bol aj
tento problém riešený systémom „o nás bez nás“ (podobne ako
sudetonemecká otázka) tzv. Viedenskou arbitrážou 2. novembra 1938 na
stretnutí
nemeckého
a talianskeho
ministra
zahraničných
vecí
J. von Ribbentropa a G. Ciana. Slovensko stratilo nielen územie na svojom
juhu a vo východných regiónoch, ale aj 272 000 svojich obyvateľov.29
Odstúpené územie, o ktoré Slovensko Viedenskou arbitrážou prišlo, bolo
vojensky obsadené 11. novembra 1938.
Politická
situácia
nielen
v Československu,
ale
v celom
stredoeurópskom priestore nadobudla na jeseň 1938 zrýchlený priebeh a
nový charakter. Súčasťou týchto mimoriadnych udalostí z konca roka 1938
na Slovensku bolo prijatie zákona o autonómii Slovenska 23. novembra
1938, ktorý prijala poslanecká snemovňa 19. novembra a senát ho schválil
22. novembra 1938.
Dr. J. Cieker bol jedným zo 134 Slovákov zamestnaných v roku 1938
v zahraničných službách Československej republiky.30 Po dohodnutej
vzájomnej delimitácii českých a slovenských úradníkov sa s rodinou
definitívne presťahoval 8. apríla 1939 z Prahy do Bratislavy.31
Po vzniku Slovenskej republiky (pre ktorú sa bežne ujal názov
Slovenský štát) v marci 1939 sa vytvorili pre Dr. Jozefa Ciekera nové
pracovné podmienky. Zamestnal sa (práve tak ako všetci jeho navrátení
spolupracovníci) na novozaloženom slovenskom ministerstve zahraničných
BYSTRICKÝ, Valerián: Dohoda štyroch veľmocí v Mníchove roku 1938. In: BYSTRICKÝ, Valerián: Od
autonómie k vzniku Slovenského štátu. Bratislava : Prodama, 2008, s. 63.
29
Presný zoznam obcí aj celých okresov, ktoré pripadli zo slovenského územia Maďarsku vymenovalo
a oznámilo obežníkom Prezídium Krajinského úradu v Bratislave zo dňa 14. novembra 1938 všetkým okresom
na Slovensku. Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, fond Ministerstvo zahraničných vecí SR 1939 –
1945 (ďalej MZV SR), kart. 582.
30
Podľa výskumov V. Bystrického pracovalo v novembri 1934 v ústredných (čiže celoštátnych riadiacich)
orgánoch 74 Slovákov, v roku 1935 iba 95 Slovákov, pričom k 1. 1. 1936 sa tento počet zvýšil na125, ale
všetkých Slovákov zamestnaných v štátnych službách v Čechách a na Morave bolo iba 375. BYSTRICKÝ, Od
autonómie k vzniku Slovenského štátu, s. 187.
31
SNA, f. MZV SR, kart. 103.
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vecí, kde bol zaradený do funkcie „legačný tajomník I. triedy“.32 Služobnú
prísahu novému štátu zložil Dr. Jozef Cieker v apríli 1939.
Vláda Slovenskej republiky zostavila pomerne rýchlo plán na zriadenie
vyslanectiev a konzulátov vo viacerých štátoch (napr. v Budapešti,
v Belehrade, v Berlíne, v Paríži a v ďalších metropolách). Vytvoriť však
plánovanú sieť zastupiteľských orgánov Slovenskej republiky v mnohých
európskych krajinách nebolo vôbec jednoduché. Ako prvou prekážkou pre
realizáciu spomínaného vládneho plánu sa ukázala skutočnosť, že ešte
koncom septembra 1939 viaceré štáty odmietali vôbec uznať existenciu
Slovenskej republiky. Patrili medzi nich: Dánsko, Holandsko, Švédsko,
Nórsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Írsko, Turecko, Grécko,
Portugalsko, Argentína, Uruguaj aj Brazília.33 Veľkým problémom
uskutočnenia kompletnej siete vyslanectiev a konzulátov SR bol tiež
nedostatok skúsených a dostatočne vzdelaných úradníkov, ktorí by ihneď
mohli obsadiť všetky plánované zahraničné posty. Ukázalo sa, že k ďalším
nedostatkom vybudovania celej plánovanej siete vyslanectiev a konzulátov sa
zaradila aj absencia finančných prostriedkov, tiež vhodných objektov a
vnútorného inventára pre tieto inštitúcie. Ministerstvo zahraničných vecí SR
zväčša ponechalo riešenie týchto aktuálnych problémov na svojich
vyslanectvách a konzulátoch na osobnej iniciatíve, prípadne dávnejších
kontaktoch či skúsenostiach úradníkov menovaných na čelo zastupiteľských
inštitúcií. Vedenie ministerstva svojím prípisom priam vyzývalo
novomenovaných vyslancov a konzulov „...nech podujmú potrebné kroky
všetci pp. vyslanci, každý samostatne a bez ohľadu na prípadné intervencie
ostatných vyslancov“, aby sa vec vzniku či dopĺňania plánovanej siete
zastupiteľských inštitúcií „rozhýbala“ a „o výsledkoch akcie nech je
ministerstvu zahraničných vecí urýchlene podaná zpráva“.34 Pravdepodobne
najaktívnejšie pretrvávali i po rozdelení ČSR v marci 1939 vzájomné
kontakty medzi oboma časťami bývalého spoločného štátu. Svedčí o tom
napr. prípis Svazu průmyslníků pro Čechy a Moravu zo dňa 10. augusta
1939 (týkal sa prezentácie českých výrobkov na Dunajskom veľtrhu
v Bratislave) adresovaný Slovenskému generálnemu konzulátu v Prahe,
v ktorom sa medziiným zdôrazňovalo: „Tradiční obchodní styky českých zemí
se Slovenskem vyvíjejí sa i v nových poměrech velice uspokojivě. Slovensko je
podle statistických údajú největším dodavatelem Čech a Moravy. Od 16.
března do konce června 1939 dovezli jsme ze Slovenska zboží v hodnotě 22.6
% celkového našeho dovozu. Také ve vývozu hraje Slovensko významnou
úlohu a stojí na druhém místě s 13 % celkového vývozu.“35

Archív MZV Praha, f. Osobný výkaz zamestnancov, Spis Dr. J. Ciekera.
SNA, f. MZV SR, Informácia MZV SR vyslanectvu v Belehrade zo dňa 18. 9. 1939, kart. 266.
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Dr. Jozef Cieker, už ako zamestnanec MZV SR pôsobil (iba od mája do
septembra 1939) na slovenskom vyslanectve v Budapešti, na čele ktorého
stál Ján Spišiak. Pre oblasť Juhoslávie sa stal prvým vyslancom JUDr. Ivan
Milecz, ktorý odovzdal svoje poverovacie listiny princovi regentovi Pavlovi dňa
11. novembra 1939. Súčasne na tejto audiencii bol princovi predstavený aj
chargé d´ affaires v Belehrade Dr. Jozef Cieker, ktorý v septembri 1939
prevzal po Dr. Mileczovi funkciu vyslanca. Do Belehradu sa presťahoval
v septembri 1939 aj so svojou rodinou. Spočiatku nemali Ciekerovci vlastný
byt. Ani miestnosti pre vyslanectvo, ani pre svoje súkromie.36 Zatiaľ jeho
vyslanectvo pôsobilo v podnájme nemeckého vyslanectva, ktoré im poskytlo
5 miestností. Dr. Cieker s týmito podmienkami nebol nadšený a intenzívne
hľadal vlastné prístrešie, čo sa mu podarilo až 1. mája 1940. V tomto období
bol na návšteve Belehradu Ciekerov dávny priateľ a oravský rodák Dr. Karol
Klinovský, ktorý mu pomohol s výberom vhodného domu na Birčaninovej
ulici.37 Hlavnou úlohou pre zastupiteľský úrad v Belehrade bola príprava
slovensko-juhoslovenskej obchodnej zmluvy. Dr. Cieker o nej rokoval najmä
s juhoslovanským ministrom zahraničných vecí Dr. Piljanom. Podpísali ju 3.
augusta 1940. Na územie SR sa podľa tejto zmluvy dovážalo olovo, meď,
pyrit a pre poľnohospodárstvo kukurica, masť, živé zvieratá aj niektoré
druhy ovocia a víno. Slovenský export do Juhoslávie obsahoval najmä
celulózu na výrobu papiera, drevo, rôzne stroje, výrobky sklárskeho
priemyslu, cukor a iné potraviny. Veľvyslanec Dr. Cieker zabezpečil aj
dostatočnú propagáciu slovenských tovarov najmä zaujímavou expozíciou na
Medzinárodnom
dunajskom
veľtrhu
v Belehrade,
pozval
tiež
juhoslovanských novinárov na reklamnú cestu po Slovensku.38 Nemalú
pozornosť venoval aj obciam, v ktorých ešte stále žili mnohé slovenské
rodiny. Na územie Juhoslávie sa vysťahovali ešte v období RakúskoUhorska, uchovávali si naďalej slovenské kroje a rôzne tradície.
V marci 1941 sa juhoslovanská vláda pripojila k tzv. berlínskej
dohode. Tvorili ju už Nemecko, Japonsko a Taliansko. Moc v krajine prevzal
27. marca 1941 miesto regenta Pavla kráľ Petar II., ktorý však čoskoro
odletel do emigrácie do Londýna.39 Juhoslovanská armáda kapitulovala.
Nemecká armáda v apríli obsadila Juhosláviu. V apríli 1941 padol Belehrad
a Juhoslávia sa rozdrobila na viaceré územné celky, medzi iným vznikol aj
Nezávislý chorvátsky štát. Dr. Cieker sa pod tlakom tejto mimoriadnej
situácie urýchlene odsťahoval späť do Bratislavy.
V decembri 1941 Dr. Ciekra slovenské ministerstvo zahraničných vecí
poverilo ďalšou úlohou. V hodnosti veľvyslanca preberal koncom roka 1941
zastupiteľský úrad v chorvátskom Záhrebe. Vyslanectvo pôsobilo na ulici
36
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Novakova č. 12. Dr. Cieker bol opäť postavený pred riešenie ďalších
ekonomických problémov, hľadal cesty k zblíženiu kultúrnych inštitúcií,
spolkov a jednotlivých osobností. Obchodné rokovania, ktoré začali úspešne
prebiehať medzi slovenskými a chorvátskymi partnermi, však narážali na
silný záujem nemeckých výrobcov, ktorí mali rovnaký plán exportovať svoje
výrobky na Balkán, a to aj konkrétne do Chorvátska. Išlo napr. o vývoz
písacích strojov a niektorých súčiastok ľadničiek, ktoré ponúkali Chorvátom
slovenskí aj nemeckí producenti. V Záhrebe sa Ciekrovci zdržali iba kratší
čas. Už na jeseň 1942 sa vrátili do Bratislavy. Do rodiny v tomto čase
pribudlo ďalšie dieťa.
Vo februári 1944 nastúpil Dr. Cieker na nový diplomatický post v
neutrálnom štáte – v Španielsku.40 Nástupnú audienciu u španielskeho
ministra zahraničných vecí Francisca Gómez Jordana Sousa vykonal 2.
marca 1944. V zoznamovacom úvodnom prejave pri tejto príležitosti
poukázal veľvyslanec Dr. Cieker na to, že obe krajiny majú rovnaké
všeľudské ideály, čiže spája ich „rovnaké náboženstvo a kresťanský
svetonáhľad usporiadania medzinárodného života“.41 Na základe toho
požiadal španielskeho ministra o podporu pri riešení komplikovanej situácie,
do ktorej sa dostávala krajina, ktorú zastupoval. Jednoznačne ministrovi
naznačil, že jeho diplomatickým poslaním i osobným želaním je zabezpečiť
povojnovú existenciu samostatného Slovenského štátu.
Treba si uvedomiť, že na jar v roku 1944, keď sa Dr. Cieker stal
veľvyslancom v Španielsku, muselo byť aj v tejto neutrálnej krajine dosť
zrejmé, že vojna speje ku koncu a aké „šance“ majú na víťazstvo obe
bojujúce zoskupenia. Slovensko patrilo do sféry vplyvu Nemecka
a španielska vláda prejavovala zákonite opatrnosť pri svojich vyjadreniach
veľvyslancovi „ďalekej neveľkej stredoeurópskej krajiny.“ Dr. Cieker tento
problém naznačil v správe svojmu ministerstvu zo dňa 16. marca 1944:
„Slovenská štátnosť, podložená zásadami kresťanskej morálky a skutočnosť,
že ide o štát, ktorého obyvateľstvo náboženstvom a kultúrou je blízke
náboženstvu a kultúre španielskej, je v podstate prijímaná na španielskom
politickom teréne pozitívne. Slovenská politická realita tam, kde mohla prísť
a kde príde do kontaktu so španielskym životom, je braná na vedomie so
sympatiou. Pravda však je, že od tejto politickej sympatie k určitému
praktickému zvýrazneniu tohto vzťahu je veľmi ďaleko.“42 Po veľkej námahe,
hľadaní intervencií u rôznych osobností španielskeho politického života, bol
Dr. Cieker 24. mája 1944 pozvaný na audienciu do sídla hlavy španielskeho
štátu generalissima Franca El Parda, aby mu vôbec odovzdal poverovacie
listiny. Snažil sa presviedčať Franca, aby sa zainteresoval o osud
a budúcnosť Slovenskej republiky. Dosiahol však iba hmlistý prísľub, že sa
40
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španielsky predstaviteľ pokúsi hľadať v tejto veci riešenie. Už i tento málo
nádejný prísľub inšpiroval Dr. Ciekera k tomu, aby vyhotovil memorandum,
v ktorom písomne žiadal španielsku vládu o pomoc pre budúcnosť svojej
krajiny. Španielsky minister zahraničných vecí na Ciekerovu výzvu
odpovedal, že ho chápe a bude sa mu snažiť vyhovieť. Napokon sám Cieker
pochopil, že reálna situácia v Španielsku a najmä postoj vedúcich
predstaviteľov naznačujú sympatie pre iný smer ďalšieho vývoja, než si on
želal. Svojmu ministerstvu o tom jednoznačne v správe zo dňa 24. marca
1944 napísal: „Vláda i falanga chcela by vidieť víťazstvo nemecké, ale
vojenské reality i na východe i na západnom fronte nepodporujú toto ich
želanie.“43
Povojnové mesiace trávil Dr. Jozef Cieker aj so svojou rodinou
v neistote a v napätí. Pokúsil sa vrátiť do služieb už povojnového
československého ministerstva zahraničných vecí. Oficiálne požiadal
prostredníctvom československého veľvyslanca v Madride dňa 10. apríla
1945 o nástup na svoje bývalé predvojnové pracovisko. Návrat do vlasti sa
mu nevydaril, dokonca nemal možnosť ani v neskorších rokoch navštíviť
Slovensko. Zostal do konca života v emigrácii v Španielsku, kde 20. januára
1969 zomrel.
Jeho spolurodáci z Tvrdošína naňho nezabudli. Usporiadali na jeho
počesť 20. júna 1997 seminár pri príležitosti Ciekerových nedožitých
90. narodenín. Na požiadanie oboch detí i ďalších príbuzných (najmä jeho
synovca PhDr. Vladimíra Košinára) som prebádala potrebné archívne fondy
v Bratislave aj v Prahe a napísala som o jeho životnej ceste štúdiu, ktorá bola
publikovaná pod názvom PhDr. Jozef Cieker – veľvyslanec Slovenskej
republiky.44 Sústredila som sa v nej predovšetkým na Ciekerove pôsobenie
na diplomatických postoch počas 2. svetovej vojny. V tomto príspevku na
prítomnej konferencii v septembri 2019 som splnila svoj vedecký dlh –
prebádala som a opísala už dôkladnejšie Ciekerovu mladosť, uviedla som tiež
niektoré ďalšie osobnosti, ktoré vstúpili do Ciekerovho života a doplnila
som jeho pôsobenie počas medzivojnového i neskoršieho obdobia.
Resume:
The journey of a student from Tvrdošín in Orava PhDr. Jozef Cieker to Prague and to
diplomacy
The final stage of the years of the First World War brought fundamental to the
history of the world, it can be stated that radical changes. The demise of the AustroHungarian monarchy brought fundamental changes to the life of the population in Orava.
The Association of Orava Academics was also included in the series of new cultural and
educational associations that were formed in Orava in the post-revolutionary years. It was
founded by Orava students, who met on August 15, 1921 on the grounds of a primary
school in Tvrdošín. Conditions began to be created for the birth of new institutions of the
Tamže.
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Czechoslovak Republic. One of the most active students who came together in the
Association of Orava Academics was also a native of Krásná Hôrka, a grammar school
student, later a university student Jozef Cieker. The study aims to map especially his
student life and the beginning of his professional activity.
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Karol Sidor a jeho polonofilstvo v medzivojnovom období1
Ľubica Kázmerová
Dôležitú úlohu v poľsko-slovenských vzťahoch v prvej polovici
minulého storočia nesporne zohral žurnalista, politik Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany (HSĽS) Karol Sidor (16. 6. 1901 − 20. 10. 1953). Na základe
jeho konkrétnej činnosti v politike a kultúre ho radíme medzi významných
polonofilov prvej polovice 20. storočia.
Karolovi Sidorovi už od mladosti imponovala myšlienka slovanskej
vzájomnosti. V študentských rokoch bol sklamaný z povojnového vývoja
v Rusku a jednoznačne odmietal politiku nadradenosti triednych záujmov
nad národnými, čo v ňom posilňovalo orientáciu na Poľsko. Severný sused
Československa bojom za národné práva vzbudzoval v ňom nádej v otázke
presadzovania svojbytnosti slovenského národa. Mnohé jeho postoje v prvých
rokoch žurnalistickej tvorby a politickej činnosti v 20. rokoch minulého
storočia mali však pôvod v rodine, spoločenskom a sociálnom prostredí, v
ktorom sa pohyboval. Neraz sa vyjadroval o poľských koreňoch zo strany
matky a neskôr hovoril aj o poľskom príbuzenstve jeho manželky. Oboje však
bližšie neobjasnil.2
Žurnalistická tvorba K. Sidora z 20. rokov obsahovala pre čitateľa
podnety na česko-slovensko-poľskú spoluprácu. V nich prejavoval emócie k
severnému susedovi, nazhromaždené už počas stredoškolských štúdií, keď
sa zoznamoval s históriou poľského národa. Jeho sympatie k Poľsku sa
zakladali aj na rovnakej kresťanskej, resp. katolíckej tradícii Slovákov
a Poliakov. Žurnalisticky prejaveným vzťahom chýbala politická objektívnosť,
čo je asi ťažké žiadať od mladého muža vo veku 17 ‒ 18 rokov. Objektívne
vzťahy medzi Poľskom a Československom po skončení prvej svetovej vojny
boli problematické v súvislosti so severnou hranicou Československa, čo
viedlo k mnohým lokálnym konfliktom. Sidorovým vzťahom k Poľsku
neotriaslo ani odňatie 13 spišských a 12 oravských obcí Československu.3
Ani to, že uvedenú skutočnosť časť slovenského obyvateľstva považovala za
krivdu. Sidor sa usiloval ovplyvniť čitateľa prostredníctvom krásnej poľskej
dievčiny v črte s názvom V piešťanskom parku zo zbierky Kliatby
nenarodených z roku 1922. S mladíckou zanietenosťou vyslovil apel, aby

Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-17-0399 Z monarchie do republiky. Proces tranzície
spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte, riešeného v Historickom ústave SAV, a je čiastkovým výstupom
grantu VEGA č. 2/0054/17 Kultúrna infraštruktúra školskej politiky československého štátu a jej realizácia na
Slovensku v rokoch 1918 ‒ 1939 (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným
pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti).
2
Slovák, roč. 8, 29. júla 1926, č. 167.
3
K problematike hraníc pozri KLIMKO, Jozef: Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky
(1918 – 1938). Bratislava : Veda, 1986. 180 s.
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čitateľom „neprišlo na um dívať sa na ňu s nepriateľským okom, pretože jej
krajania odrezali z nášho Slovenska kus živého mäsa“. 4
Meno Karola Sidora je spojené s novinami Slovák, tlačovým orgánom
Slovenskej ľudovej strany (od roku 1925 Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany), do ktorého autorsky prispieval a neskôr bol aj jeho šéfredaktorom.
Redakcia Slováka pôsobila v jeho rodnom Ružomberku. V tomto období sa
na stránkach Slováka s pravidelnosťou objavovali články o Poľsku, jeho
histórii a už spomenutom úsilí o národnú svojbytnosť. Po premiestnení
redakcie do Bratislavy sa situácia v propoľskej publicite čiastočne zmenila.
Nebolo to zmenou pôsobiska redakcie, ale činnosťou vtedajšieho generálneho
tajomníka ľudovej strany Pavla Macháčka,5 ktorý obmedzil frekvenciu
článkov s poľskou problematikou. Sidor naďalej publikoval články
s problematikou Poľska, ale nevynechal ani tému územných strát na
slovenskej severnej hranici Československa. Vyjadroval sa v intenciách
zahranično-politických postojov ľudovej strany. Zodpovednosť za územné
straty pripisoval spôsobu vedenia československej zahraničnej politiky
vtedajším ministrom zahraničných vecí Edvardom Benešom.6
V čase príprav osobnej návštevy Poľska na konci prvej polovice 20.
rokov Sidor publikoval sériu článkov a esejí o krajine susedov. Písal ich v
zbližovacom tóne.7 Vychádzal z trendu poľskej zahraničnej politiky, ktorá
proklamovala dominantné postavenie svojich kultúrnych záujmov vo
vzťahoch so susednými národmi. Poliaci prostredníctvom tzv. krakovského
centra totiž živo prejavovali záujem o národný vývin Slovákov a poukazovali
na vzájomnú príbuznosť oboch kultúr. Zaoberali sa aj myšlienkou národnej
svojbytnosti Slovákov, čo pre členov ľudovej strany znelo v čase
presadzovania etnického čechoslovakizmu nesmierne povzbudzujúco.
Československé ministerstvo zahraničných vecí (MZV) reagovalo kladne na
Sidorovu žiadosť navštíviť Poľsko a v júni 1925 mu udelilo štipendium na
poľský pobyt.8
Návšteva Poľska urobila na Sidora veľký dojem. Svoje zážitky pretavil
do novinárskej podoby a publikoval v monografii Cestou po Poľsku, ktorej
pôvodný názov bol Z cesty po Poľsku.9 Čítavo podal opis stretnutí s poľskou
realitou z leta 1926, ktorý môže aj dnes zaujať ako sekundárny historický
prameň. Články najskôr uverejňoval na stránkach Slováka a samotná
publikácia vyšla v roku 1927. Monografia mala štruktúru cestopisu, ktorý
SIDOR, Karol: Kliatba nenarodených. Ružomberok : Lev, 1922, s. 68.
Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNA), fond (ďalej f. NS) Národný súd. Správa Msgr. Pavla
Macháčka zo dňa 7. júla 1943, mikrofilm A.I-1041, fol. 98/117.
6
Slovák, roč. 8, 29. júla 1926, č. 167, s.
7
KÁZMEROVÁ, Ľubica: Kultúrne a politické aspekty polonofilstva Karola Sidora. In: Zwiazki Kulturalne
Polsko-Slowackie w dziejach. Krakow : Miedzynarodowe centrum kultury, 1995, s. 153.
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Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, fond (ďalej f.) Pozostalosť Karola Sidora, k. 1, č. 9. List TO
PMR Karolovi Sidorovi z 10. júna 1925.
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Spolok svätého Vojtecha (SSV) Trnava, fasc. 483/339e, Zmluva uzavretá medzi SSV v Trnave a Karolom
Sidorom zo dňa 28. decembra 1926.
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bol bohato popretkávaný autentickými zážitkami. Vyjadroval v nej úprimné
sympatie k poľskému národu, a to cez opis každodennosti všedných
i sviatočných dní. Ponúkol v nej zemepisné, dejepisné a všeobecné kultúrne
údaje o významných miestach v Poľsku. Silným subjektívnym pohľadom
predstavil život jednoduchých ľudí, majority a tiež postavenie náboženských
minorít, konkrétne židovskej obce.
V Krakove sa stretol s profesorom histórie Jagelovskej univerzity
právnikom,
historikom,
geografom
a kartografom
Władysławom
Semkowiczom, ktorého považoval za najvýznamnejšiu osobnosť už
spomenutého krakovského centra. Semkowiczove výskumy predstavovali
osídlenie slovensko-poľského pohraničia v severnej časti regiónu Kysúc,
Oravy a Spiša ako územie poľského charakteru, čo prezentoval už v čase
prvej svetovej vojny. Uvedené územia sa mali stať súčasťou Poľska.
Semkowicz si tieto názory na slovensko-poľské pohraničie v teritoriálnych
otázkach udržal aj v povojnovom období, po mierových rokovaniach v Paríži.
Po skončení prvej svetovej vojny z poľskej strany sa širšie rozvinula už
spomenutá zbližovacia akcia. Jedným z jej cieľov bolo podnieť či podporiť
propoľské národné cítenie na severnom Slovensku. Išlo najmä o oblasti
s obyvateľstvom, ktoré hovorilo goralskými nárečiami. Profesor Semkowicz
mal presviedčať Sidora, že v prípade regiónov Oravy a Spiša poľskí
predstavitelia na mierových rokovaniach v Paríži „nemohli inak konať“.10
Podľa Sidorovho vyjadrenia Semkowicz neskrýval počas rozhovoru záujem
ani o ďalšie obce na území severného Slovenska, ako tvrdil o poľské obce,
ktoré zostali na území povojnového Československa. Pozorný poslucháč
Sidor zaznamenal a publikoval rozhovor so Semkowiczom, ale
pravdepodobne si neuvedomoval dosah jeho slov a ani politické pozadie
poľských záujmov v zbližovacej akcii. Sidorovu náklonnosť k Semkowiczovi
upevňovala aj profesorova konkrétna podpora slovenských študentov, ktorí
získali štipendium na Jagelovskej univerzite v Krakove. V akademickom roku
1924/1925 na Jagelovskú univerzitu prišiel študovať, neskôr svojou tvorbou
známy ako prvý syntetizátor slovenských dejín, historik František Hrušovský
a iní napr. tiež Mikuláš Stano a Ján Hollý.11 Z iniciatívy Semkowicza pri
univerzite vznikol aj Spolok Slovákov.
Karol Sidor naďalej kládol dôraz aj na kultúrny obsah činností poľskej
strany na území Slovenska. Nadviazal ďalší úzky kontakt s básnikom,
politikom Feliksom Gwiżdżom, ktorý od roku 1918 pôsobil v poľskej armáde
na poste zástupcu vedúceho tlačového úradu druhého najvyššieho velenia.12
SIDOR, Karol: Cestou po Poľsku. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1927, s. 21.
ORLOF, Ewa: Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 1919 – 1937.
Rzeszów : Wydavnictwo uczelniane Wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, 1984, s. 89.
12
Básnik, spisovateľ, prekladateľ literatúry; popredný organizátor a aktivista regionálneho hnutia Podhale,
prezident Zväzu Podhale. Aktivista veteránskeho hnutia, predseda Zväzu vysokohorských tímov;
spoluzakladateľ a prvý redaktor týždenníka Gazeta Podhalańska. Od roku 1914 v Najvyššej rade Poľskej
ľudovej strany „Piast“; legionár; od roku 1918 v poľskej armáde zástupca vedúceho tlačového úradu druhého
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Gwiżdż bol zástancom názoru, podľa ktorého obyvatelia goralských obcí sú
vlastne národnou príslušnosťou tiež Poliakmi, ktorí sa „časom
poslovenčili“.13 Prostredníctvom Gwiżdża dostal Sidor viaceré pozvania na
návštevu Poľska. Hoci išlo o podujatia hlavne z oblasti kultúry, stretol sa tiež
s viacerými predstaviteľmi poľských politických a vládnych kruhov, čo sčasti
uspokojovalo jeho prehlbujúci sa záujem o bližšie spoznanie poľskej
politickej scény. Zoznámil sa s maršalkom Sejmu Maciejom Ratajom, ktorý
pôsobil po roku 1918 na viacerých významných postoch v poľskej vláde a bol
napr. aj ministrom kultúry a umenia.14 Stretol sa a bližšie kontakty
nadviazal s niekoľkými poľskými poslancami, medzi ktorými nechýbali ani
reprezentanti sociálnej demokracie. Z nich mu bol blízky novinár Nieczisław
Niedziełkowski (niektoré pramene ho uvádzajú ako Niedzialkowskeho )15
šéfredaktor tlačového orgánu sociálnodemokratickej strany Robotník.16
Krátko po návrate z Poľska vypracoval Sidor podľa dohody s W.
Semkoviczom a F. Gwiżdżom scenár pobytu poľských spisovateľov na
Slovensku. Súčasťou návštevy malo byť stretnutie so slovenskými kolegami.
K stretnutiu nedošlo. Poľskí spisovatelia nedostali od československého MZV
povolenie k prekročeniu československých hraníc. 17
V máji 1926 vnútropolitickú situáciu v Poľsku zmenil štátny prevrat,
na čele ktorého bol maršál Józef Piłsudský. Zaujímavý bol názor Sidora na
Piłsudského osobnosť a ním riadenú akciu. V prevrate a nastolenej diktatúre
(1926 ‒ 1930) videl záchranu Poľska. Osobnosť Piłsudského hodnotil pod
dojmom predchádzajúcich udalostí z obdobia prvej svetovej vojny a z jeho
zásluh o poľskú samostatnosť. V neposlednom rade Sidorov postoj
k Piłsudskému ovplyvnilo názorové pôsobenie osobnosti Andreja Hlinku na
Sidora. Hlinka sa s Piłsudským stretol v roku 1919 počas cesty na mierovú
konferenciu v Paríži. Ako je všeobecne známe,18 Hlinka cestoval do Paríža cez
Poľsko a maršal Piłsudski na stretnutí vo varšavskom Belvedéri údajne
vyjadril podporu Hlinkovej akcii.19
Karol Sidor bol na konci 20. rokov presvedčený o kríze demokracie v
Európe. V danej situácii štátny prevrat podľa neho ukončil v Poľsku obdobie
politickej nestability. Súhlasil s obmedzeniami parlamentnej demokracie
najvyššieho velenia; podpredseda rady Tarnów Powiat; 1927 ‒ 1937 šéfredaktor týždenníka „poľský hostiteľ“,
člen generálnej rady Syndikátu poľských novinárov vo Varšave, prezident spoločnosti vidieckych univerzít. MP
v Sejme v rokoch 1928 ‒ 1930 a 1930 ‒ 1935. Senátor Poľskej republiky v rokoch 1935 ‒ 1938. Uvedené podľa
Feliks Gwiżdż [online]. Dostupné na internete: <https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/feliksgwizdz,11241.html>.
13
GREBÁČ-ORLOV, Ignác: Poľská otázka na Slovensku. In: Národnie noviny, roč. 49, 15. 12. 1918, č. 148, s.
3.
14
K. S [SIDOR, Karol]: Maršalek sejmu poľského. In: Slovák, roč. 9, 28. 6. 1927, č. 143, s. 2.
15
V novembri 1918 sa stal vedúcim parlamentného odboru ministerstva vnútra.
16
K. S [SIDOR, Karol]: Poľská sociálna demokracia. In: Slovák, roč. 9, 22. 6. 1927, č. 138, s. 2.
17
Slovák, roč. 8, 13. 8. 1926, č. 180-a; Tiež ORLOF, Polska działalność, s. 188-189.
18
Pozri bližšie: BARTLOVÁ, Alena: Andrej Hlinka. Bratislava : Obzor, 1991, s. 65.
19
RUDIMSKÝ, Jozef: Andrej Hlinka na mierovej konferencii v Paríži. In: KIRSCHBAUM Jozef, M. – FUGA,
František: Andrej Hlinka v slove a obraze. Toronto; Ružomberok : Zahraničná matica slovenská, 1991, s. 55.
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zúžením právomocí Sejmu a s nahradením straníckej roztrieštenosti
straníckou jednotou a národnou celistvosťou. Význam volených reprezentácií
a parlamentu videl v podriadení sa záujmom národa, ktoré však bližšie
nešpecifikoval. K demokratickej forme vlády v čase nastupujúcich
autoritatívnych a totalitných režimov zastával kritický postoj.
Návštevy Poľska posilnili hlavne Sidorov záujem o pozdvihnutie
kultúrneho života Slovákov. Slovenskú inteligenciu a v nej umeleckú obec
vyzýval k jednote a svornosti s cieľom uskutočniť program, „aby Slovensko
patrilo Slovákom, aby všetka česť, chlieb, práca na Slovensku v prvom rade
bola pre Slovákov“.20 Poľský vzor národnej jednoty pre Slovákov aplikoval do
hesiel pri otvorení novej budovy Matice slovenskej v Turčianskom Sv.
Martine v auguste 1926. Slovenským kultúrnym činiteľom navrhoval, aby si
nielen počas osláv uvedomovali, že „všetci sme Slováci“.21 Redakcie
slovenských denníkov vyzýval, aby poskytovali väčší priestor pôvodnej
slovenskej literárnej tvorbe.22
Kontakty medzi slovenskými umelcami a pražskou vládou mal na
bratislavskom referáte ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO) na
starosti referent súčasného umenia český maliar Jaroslav Jareš, ktorý je
považovaný za jedného zo zakladateľov Umeleckej besedy slovenskej a tiež
pôsobil ako scénograf Slovenského národného divadla.23 Karol Sidor, častý
návštevník divadla a kritik inscenovaných diel, považoval Jarešovu
súčinnosť so slovenskými umelcami a so Spolkom slovenských umelcov za
nedostatočnú. Možnosti komunikácie a rozširovania umeleckých obzorov pre
slovenských umelcov videl v spolupráci a prezentovaní slovenskej kultúry na
spoločných podujatiach v Poľsku. Jednou z nich bola aj ním zorganizovaná
poľsko-slovenská akadémia s literárno-hudobným programom v Krakove
v roku 1927. Na stránkach Slováka ju prezentoval ako slovenskú kultúrnu
akciu a nie ako československú.24 V protiklade k uvedenému bolo stretnutie
s rodákmi v novembri 1927 vo Varšave, keď ocenil úroveň ich kultúrnospoločenských aktivít v spoločnej Československej besede. Svojej
príslovečnej kritickosti podrobil však skutočnosť chýbajúcich vlastných
priestorov pre spolkovú činnosť besedy.25
Vzájomné spoznávanie kultúr oboch národov Sidor rozšíril aj na svoju
rodinu, konkrétne na manželku Angelu. Spoločne sa venovali prekladom
literárnych prác poľských spisovateľov. Pani Sidorová predstavila na
stránkach Slováka Gwiżdżovu tvorbu a tiež práce, manželky poľského
Slovák, roč. 8, 14. 7. 1926, č. 154-a.
Slovák, roč. 8, 1. 8. 1926, č. 170-a.
22
Slovák, roč. 8, 8. 8. 1926, č. 176.
23
Slovák, roč. 8, 15. 7. 1926, č. 155.
24
K. S [SIDOR, Karol]: Spolok Slovenských Umelcov znovu za predsedníctva posl. Siváka vstupuje do činnosti.
In: Slovák, roč. 8, 1. 7. 1927, č. 145, s. 2 a SIVÁK, Jozef: Po návšteve v Poľsku. In: Slovák, roč. 9, 13. 10. 1927,
č. 229, s. 1.
25
SIDOR, Karol: Listy z Varšavy III. In: Slovák, roč. 9, 18. 11. 1927, č. 258-a, s. 2.
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prezidenta Michaliny Mościckej.26 Sidorovo úsilie vyvíjané v prospech
kultúrnej spolupráce oboch národov ocenil prezident Poľskej republiky Ignac
Mościcki udelením vyznamenania Polonia restituta v roku 1928. V januári
1932 bol Sidor hosťom kongresu poľských Katolíckych spisovateľov vo
Varšave.
V roku 1931 sa Sidor stal šéfredaktorom Slováka, a tak bez zábran
mohol propagovať propoľskú orientáciu, ktorú do istej miery potvrdil VI.
zjazd HSĽS v roku 1933 v rezolúcii výkonného výboru strany. Rezolúcia
hovorila o zabezpečení trvalých úspechov na medzinárodnom poli, a to
„v úzkom a úprimnom spriatelení s Poľskom, preto žiadame, aby príslušné
kroky v tomto smere boli čím skôr urobené“.27
Po podpísaní poľsko-nemeckej deklarácie o neútočení v januári 1934
sa česko-slovenské vládne kruhy obávali posilnenia zahraničnej poľskej
politiky a možných následkov pre Československo. Sidor sa k deklarácii
postavil kriticky. V Slováku uverejnil nasledujúcu úvahu: „Spojenie Rakúska
s Nemeckom znamenalo by otvoriť brány pangermanizmu v podunaji a to je
vec, ktorá sa nedotýka už len štátov ležiacich na brehoch Dunaja, ale dotýka
sa vlastne celej Európy... Cítiť Hitlera už nielen v blízkosti sudetských Nemcov,
ale v prípade anšlusu – i v blízkosti hlavného mesta Slovenska, nie je pocit
príjemný.“28
Poľská zahraničná politika sa usilovala v 30. rokoch minulého storočia
upevňovať
kontakty
s
autonomistickým
hnutím
na
Slovensku,
reprezentovaným ľudovou stranou, ktorú po voľbách v roku 1935 K. Sidor
zastupoval v Národnom zhromaždení. Stal sa tiež členom zahraničného
výboru, a tak polonofilstvo prezentoval na pôde parlamentu. Vo
vystúpeniach
upozorňoval
na
prílišnú
orientáciu
československej
zahraničnej politiky na vzdialené Francúzsko a nie na blízke a slovanské
Poľsko. Nenašiel však porozumenie v parlamente a ani očakávanú odozvu
v HSĽS. Nedôvera časti členskej základne HSĽS pramenila z obáv, ktoré
vyvolávala maďarsko-poľská spolupráca.29
Napriek pretrvávajúcim umierneným názorom na slovensko-poľské
pohraničie a Poľsku odstúpené územia Sidor podporil požiadavky
československej vlády, ktoré boli prednesené v roku 1936. Týkali sa
kultúrnej ochrany slovenskej menšiny na poľskej strane Oravy a Spiša. Na
situáciu postavenia slovenskej menšiny na odňatom území zareagoval
článkom, ktorý napísal v mene, ako uviedol, „diplomacie srdca“. Žiadal
poľskú vládu o menšinové práva pre Slovákov na poľskom území.
Slovák, roč. 8, 11. 7. 1926, č. 152-a a 15. 7. 1926, č. 155.
Zasadnutie nášho výkonného výboru: In: Slovák, roč. 15, 19. 5. 1933, č. 114, s. 1.
28
SIDOR, Karol: Dohoda Poľska s Nemeckom: In: Slovák, roč. 16, 30. 1. 1934, č. 24, s. 1.
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DEÁK, Ladislav: Cesta Andreja Hlinku do Paríža roku 1919. In: Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských
dejinách. Zborník prednášok z vedeckého sympózia. Bratislava 20. 9. 1991. Bratislava : DaVel pre Mestský úrad
v Ružomberku, 1991, s. 27.
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Dlhodobé poľské kontakty Sidorovi pomohli naplniť, pre ľudovú stranu
a jej autonomistický program, dôležité predsavzatie – dopraviť na územie
Československa zo Spojených štátov amerických Pittsburskú dohodu (1918).
Aj ňou ľudáci argumentovali požiadavku slovenskej autonómie. Dokument
podpísaný v máji 1918 predstaviteľmi Čechov a Slovákov v Spojených
štátoch amerických a T. G. Masarykom okrem iného hovoril o autonómii
Slovenska v spoločnom štáte Čechov a Slovákov, k čomu však bezprostredne
po vzniku štátu nedošlo. Kým ľudáci Pittsburskou dohodou argumentovali
požiadavku slovenskej autonómie, ich protivníci jej právoplatnosť
bagatelizovali. Autonómia sa stala hlavným heslom Sidorovho opozičného
politického pôsobenia.
V roku 1938 uplynulo dvadsať rokov od podpísania Pittsburskej
dohody a ľudová strana pripravovala už od roku 1937 oslavy jej prijatia. V
decembri 1937 vydal Konštantín Čulen obsiahle, viac než 400 stranové dielo
Pittsburská dohoda, ktoré venoval K. Sidorovi, čím prejavil úctu jeho
aktivitám pri presadzovaní autonómie Slovenska. Organizátori osláv jubilea
Pittsburskej dohody sa sústredili na prípravu hlavnej časti podujatí, ktorou
mali byť verejné zhromaždenia.
V dňoch 28. – 29. apríla 1938 sa v Pittsburghu konal XX. kongres
Slovenskej ligy. Kongres poveril predsedu Slovenskej ligy Petra Hletka spolu
s Jozefom Hušekom, Andrejom Rolíkom, Andrejom Novákom, Jozefom
Prušom a Michalom Sinčákom, aby sa zúčastnili osláv v Bratislave a ako
zástupcovia amerických Slovákov priniesli na Slovensko originál Pittsburskej
dohody.30
Po problémoch s hľadaním cesty, ktorou mala delegácia prísť na
Slovensko, padla voľba na Poľsko. Sidor sa snažil zapojiť do prijatia návštevy
zástupcov Slovenskej ligy aj poľských politických predstaviteľov a v tejto
súvislosti rokoval s poľským konzulom v Bratislave Wacławom Łacińským.31
V polovici mája 1938 odcestoval do Poľska, aby zabezpečil slávnostné
privítanie delegácie, ktorá prinášala vzácny a očakávaný dokument. Vo
Varšave sa stretol s predstaviteľmi Spolku priateľov Slovákov mena Ľudovíta
Štúra, ktorí prevzali na seba zodpovednosť za vítanie delegácie v mene
Poliakov. Stretol sa tiež s vyslancom Československa v Poľsku s Jurajom
Slávikom. Aj on prišiel oficiálne privítať delegáciu do prístavného mesta
Gdyňa. Zo Slovenska sa na uvítacom ceremoniáli zúčastnila desaťčlenná
delegácia Klubu poslancov a senátorov HSĽS na čele s Jozefom Budayom,
ako i niekoľko slovenských roľníkov a robotníkov. Denník Slovák detailne
informoval čitateľskú obec o privítaní predstaviteľov Slovenskej ligy v
gdynskom prístave. Viac ako na iných zúčastnených sa zameral na osobu K.
Sidora. Opísal ako „išiel v ústrety našim americkým bratom na šíre more
PAUČO, Jozef: 75 rokov Prvej Katolíckej slovenskej jednoty. Cleveland; Ohio : PKSJ, 1965, s. 298.
LANDAU, Zbigniew – TOMASZEWSKI, Jerzy: Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne.
Warszawa : PNW, 1985, dokument č. 34, s. 78-79.
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osobitou loďou“,32 i to, že delegácia pokračovala v ceste do Československa
nie cez nemecké, ale cez poľské územie.
Po príchode do Varšavy sa na počesť delegácie konala slávnostná
akadémia, za účasti varšavského starostu Stefana Starzyńského, poslanca
Sejmu plukovníka Jana Walewského.33 Na nej vystúpil varšavský starosta
Stefan Starzyński, poslanec Sejmu plukovnik Jan Walewski a zo slovenskej
strany Peter Hletko a K. Sidor. Delegácia potom pokračovala v ceste vlakom
cez poľské pútnické mesto Čenstochovú. Tu dostal Sidor od mestskej rady
dar pre Andreja Hlinku. Bol ním zlatý štít s vygravírovanou poľskou orlicou,
„na prsiach ktorej sa skvie obraz Matky Božej v striebre“.34
Ďalšia zastávka už na slovenskom území so slávnostným privítaním
delegácie bola v Ružomberku, potom nasledoval Turčiansky Sv. Martin a
príhovory starostu mesta Jána Fraňa a správcu Matice slovenskej Jozefa
Škultétyho. Z Martina delegácia pokračovala na ceste do hlavného mesta
republiky Prahy, kde ju prijali prezident Edvard Beneš a predseda vlády
Milan Hodža.35 Americkým Slovákom a ich slovenskému sprievodu sa na
území Československa dostalo slávnostného i oficiálneho prijatia. Preto sa
Sidor, známy kritičnosťou, zdržal komentovania prieťahov, s ktorými sa
spájal ich príchod. Na margo príchodu delegácie, ktorý nebol tak
bezproblémový, ako sa to počas osláv javilo, Sidor napísal: „Nechám na teraz
stranou ‒ ale raz to opíšem ‒ aké intrigy sa robili, aby naši americkí Slováci šli
„radšej na nemeckej lodi“ než na poľskej. Nechám stranou aj výsmech, že
Sidor chce (v Gdyni) americké uvítanie, ale je vraj na to prikrátky, v Európe to
vraj nejde... Plánu v Poľsku porozumeli. Môj dobrý a dávny priateľ senátor
Feliks Gviżdż ako predseda Spolku priateľov Slovákov mena Ľudovíta Štúra
stal si na čelo celej akcie v Poľsku“. 36
Oslavy dvadsiateho výročia podpísania Pittsburskej dohody sa v
Bratislave začali 4. júna 1938 manifestačno-slávnostným zjazdom v Redute,
kde prehovorili členovia delegácie amerických Slovákov. Na druhý deň 5.
júna sa konalo slávnostné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí.
Rečníci
zdôrazňovali
vernosť
zásadám
Pittsburskej
dohody
a
Československej republiky a odmietali fikciu československého národa.
V takom duchu rečnil aj Karol Sidor.37 Zhromaždenie ho vítalo a skandovalo
iste pre neho lichotivé slová: „Hlinka ‒ Sidor národ zdvihol!“ Sidor si v prejave
neodpustil niekoľko kritických slov na adresu politických súperov a vyslovil
presvedčenie, podľa ktorého „múry bratislavské staré i nové nemali ešte

Tamže, s. 78-79.
Tamže, dokument č. 84, s. 141.
34
Rozvinutie originálu Pittsburghskej dohody v Ružomberku. In: Slovák, roč. 20, 31. 5. 1938, č. 124, s. 3.
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SNA Bratislava, fond NS, mikrofilm I.A-043, fol. 538/117.
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BYSTRICKÝ, Valerián: Politické rozvrstvenie spoločnosti na Slovensku vo svetle obecných volieb roku
1938. In: Historický časopis, roč. 40, 1992, č. 4, s. 449.
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šťastie uvítať toľko Slovákov, jako dnes“.38 Oslavy Pittsburskej dohody Sidor,
jeden z iniciátorov a organizátorov, vnímal ako manifestáciu, ktorá
dokazovala podporu slovenského národa myšlienke autonómie.39
Vnútropolitická situácia v Československu sa v roku 1938 začala
zásadne meniť. Keď ČSR už priamo ohrozovalo Nemecko, Karol Sidor spolu
s Jozefom Tisom predložili v mene vedenia HSĽS poľskému vyslancovi
v Prahe Kazimierzovi Pappému návrh na utvorenie dualistickej únie medzi
Poľskom a Slovenskom, ak by niektoré územie bolo zabraté po napadnutí
vonkajším nepriateľom. Avšak v danej politickej situácii nebolo možné
rozhodovať bez toho, aby sa nezohľadňovalo reálne postavenie Nemecka, čo
akceptovala poľská zahraničná politika. Rokovania medzi zástupcami Poľska
a ľudovou stranou skončili bez prijateľného výsledku pre obe zúčastnené
strany.
Karol Sidor hodnotil zahraničnopolitickú situáciu po zasadnutí
predsedníctva HSĽS 10. mája 1938 z hľadiska národnej budúcnosti Slovákov
vo svojom denníku nasledovne: „Viazať sa na Berlín znamená veľa, až moc.
Vojsť do germánskeho bloku pre Slovákov je nebezpečné. Doplatíme na to.
Odporúčal som vyčkať. Pozhovárame sa s Poliakmi. Dohoda. Šiel som do
Varšavy a vo štvrtok 19. mája 1938 ma prijal Beck“.40 Výsledok rozhovorov
zostal v denníku zahmlený. Aktéri stretnutia sa mali vyjadriť až po upokojení
medzinárodnej situácie. Udalosti však mali rýchly spád a krátko po
Mníchovskej dohode časť slovenských politických síl na čele s HSĽS
vyhlásila 6. októbra 1938 autonómiu Slovenskej krajiny.
Skôr než Sidor začal pôsobiť v centrálnej pražskej vláde, odišiel v
druhej polovici októbra 1938 do Varšavy. Po štátnom sekretárovi ho prijal
minister zahraničia Józef Beck. Sidor vystupoval vo Varšave ako úradný
zmocnenec slovenskej vlády. Poskytol aj niekoľko rozhovorov poľským
novinám. Za podstatné vyjadrenie v poľskej tlači považoval, ako to uvádza
v práci Šesť rokov pri Vatikáne, stať z článku v Expresse Porannom:
„Slovenská vláda realizuje program obrody Slovenska. Stanovisko Slovenska
voči Prahe založené je na podklade rovnosti oboch národných organizmov,
ktoré sú príbuzné a nezávislé. Preto ich spolupráca môže sa rozviňovať len na
podklade úplnej rovnoprávnosti, čo sa týka Oravy a Spiša. Sidor vyhlásil, že si
je istý, že bude dosiahnutá dohoda o tej veci medzi Poľskom a Slovenskom,“
o slovensko-poľskom pohraničí. 41
Sidor si uvedomoval obrat v zahraničnopolitických postojoch HSĽS.
Konštatoval prejavy zmeny v názoroch viacerých členov ľudovej strany, keď
polonofilstvo vymenili za germanofilstvo „a chvália nekriticky všetko, čo ide z
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Nemecka“.42 V zložitej zahraničnopolitickej a tiež vnútropolitickej situácii
v roku 1939 Sidor uplatnil svoju tvrdohlavosť a mravné zásady. Pridržiaval
sa uznesenia predsedníctva HSĽS a vlády Slovenskej krajiny, podľa ktorého
malo Slovensko dospieť k samostatnosti evolučnou cestou. Nepodľahol tlaku
emisárov z Nemecka, ktorí sa v noci z 11. na 12. marca 1939 ultimatívne
dožadovali odtrhnutia Slovenskej krajiny od Čiech a Moravy a vyhlásenia
samostatnosti Slovenska. Ich návrh neprijal.43 Tým sa stal človekom
nežiaducim vo vnútornej politike Slovenského štátu, ktorý vznikol 14. marca
1939.
Karol Sidor nakrátko zaujal post ministra vnútra vlády Slovenského
štátu, ale funkcie sa vzdal. V článku, ktorý uverejnil Slovák 16. marca
1939,44 bola oficiálne uvedená jeho práceneschopnosť pre chorobu a
zdravotná dovolenka, čo malo byť odpoveďou na špekulácie o postoji
nacistického Nemecka k jeho osobe. To už Karol Sidor, politik, žurnalista,
polonofil, stál pred dilemou, či má zostať ako skompromitovaná osoba
v očiach nacistického Nemecka na Slovensku, alebo má prijať ponuku
a zastupovať Slovenský štát pri Svätej Stolici vo Vatikáne. Post diplomata
prijal a kontakty s poľskými politikmi neprerušil ani v zahraničí.
Resume:
Karol Sidor and his polonophilia in the interwar period
Journalist and politician of the Hlinkaʼs Slovak Peopleʼs Party Karol Sidor (16 June
1901 – 20 October 1953) played for sure an important role in the Polish-Slovak Relations
during the first half of the 20th century.
The roots of his sympathies towards the norther neighbor of Slovakia which later
evolved into Polonophilia, can be found in the years of his secondary school studies. After
the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918 and during the next two decades
till the dissolution of Czechoslovakia before the World War II, his Polonophilia took broad
cultural and political form which was in line with the views of the Polonophile wing of the
People’s Party.
Karol Sidor was showing his Polonophilia on the pages of People’s Party daily Slovák.
Alongside that it was also clear from his literary works, from his contacts with the
representatives of Polish culture and politics and his speeches in the Czechoslovak
parliament after he became its member. In the halls of the parliament he encouraged the
Czechoslovak foreign policy to be oriented on Poland. He was banking on the northern
neighbor also during the culmination of pressure towards Czechoslovakia coming from Nazi
Germany. His resolute no which he had for the Hitler’s emissaries demanding from him the
declaration of Slovak independence in March 1939 forced Sidor to leave Slovakia. He
became the Slovak ambassador at the Holy See in Vatican. He kept his pro-Polish
orientation also as a diplomat.
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Význam Władysława Bobeka pre rozvoj slovensko-poľských
kultúrnych vzťahov
Zuzana Obertová
Jedným z dôsledkov vzniku prvej Československej republiky bolo
založenie Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1919. Od roku 1921 je
jej neoddeliteľnou súčasťou filozofická fakulta, kde bol v tom istom roku
vytvorený Seminár pre slovanskú filológiu. Nebyť príchodu českých vedcov
nová bratislavská univerzita by sa nebola dokázala postaviť na vlastné
nohy,1 a to platilo i pre slavistiku. Vedúcou osobnosťou slovanského
seminára bol Miloš Weingart a od roku 1923 tiež Frank Wollman, obaja
pražskí slavisti. F. Wollman sa v roku 1925 stal profesorom porovnávacích
dejín slovanských literatúr a zasadzoval sa za vznik jednotlivých slovanských
lektorátov, ktoré by pomohli rozvíjať filologické kompetencie študentov.
Prvým poľským lektorom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave bol Jerzy Pogonowski, ktorý na nej pôsobil v rokoch 1924 –
1926. Po dvoch rokoch nastúpil na uprázdnené miesto lektora mladý slavista
Władysław Bobek. Takmer okamžite sa zapojil do vedeckého i kultúrneho
života na Slovensku a svojimi aktivitami vytváral i prehlboval vzťahy
a vzájomné poznanie oboch krajín.
Władysław Bobek sa narodil 1. júna 1902 v sedliackej rodine Macieja
Bobeka a Zofie Bobek, rod. Prarat, v obci Wrzawy na juhovýchode Poľska.
Keďže rodičia nemali prostriedky na zabezpečenie vyššieho vzdelania
všetkým piatim deťom, Władysław bol jediným spomedzi súrodencov, ktorý
po základnej škole pokračoval v ďalšom štúdiu. V školskom roku 1913/1914
nastúpil na gymnázium v Mielci. Štúdium dvakrát prerušil, prvý raz po
vypuknutí prvej svetovej vojny, druhýkrát v roku 1920, keď dobrovoľne
narukoval do armády počas poľsko-boľševickej vojny. Maturitu zložil v roku
1921 s vynikajúcimi výsledkami a v akademickom roku 1921/1922 začal
študovať na Filozofickej fakulte Jagelovskej univerzity. Jeho hlavným
študijným odborom bola polonistika, ako druhý odbor absolvoval históriu
a zložil tiež štátnu skúšku z pedagogiky, ktorá mu umožňovala vyučovať
poľský jazyk na stredných školách. V roku 1926 obhájil doktorskú prácu
s názvom Argenida Wacława Potockiego w stosunku do swego oryginału pod
vedením prof. Ignacyho Chrzanowského a začal pracovať ako učiteľ poľského
jazyka na gymnáziu v Katoviciach.2 Pôsobil tam dva roky, počas ktorých
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medzi Bratislavou a Varšavou trvali rokovania o vyslaní ďalšieho lektora
poľštiny na Univerzitu Komenského. Napokon sa ním stal práve W. Bobek.
V rámci lektorátu W. Bobek vyučoval gramatiku, jazykovo-literárnu
interpretáciu umeleckých textov a súčasnú poľskú prózu a poéziu.3 Jeho
hodiny boli veľmi obľúbené, lebo o prednášané témy vedel u študentov
vzbudiť živý záujem. Dokázal prepojiť spoznávanie poľskej literatúry so
štúdiom jazyka. Okrem gramatiky a konverzácie už od začiatku viedol
študentov k čítaniu náročných textov a ich prekladaniu.4 Vďaka jeho
pôsobeniu vznikol na Slovensku systematický záujem o polonistku
a sformovala sa generácia odborne pripravených polonistov pôsobiacich
v oblasti literárnej histórie a kritiky, ale najmä prekladateľstva. Jeho žiakmi
boli napríklad Mária Babiaková-Bajová, jedna z prvých prekladateliek
výlučne poľskej literatúry,5 Rudolf Žatko a Ján Sedlák,6 prekladatelia diel
najvýznamnejších predstaviteľov poľskej literatúry, ako aj Jozef Grajciar,
odborník na poľské divadelné hry, ktoré sa v jeho prekladoch hrávajú aj v
súčasnosti.7
Bobek bol slavista v širokom zmysle slova, vo vedecko-výskumnej
činnosti sa zaoberal takmer každou slovanskou filológiou. Pre rozvoj
slovensko-poľských kultúrnych vzťahov, ako aj pre súčasnú literárnu vedu
sú však najpodnetnejšie jeho príspevky z oblasti literárnovednej slovakistiky
a slovensko-poľskej literárnej komparatistiky. W. Bobek vniesol nové
impulzy do vývinu literárnej historiografie. Jeho štúdia K problému
periodizácie dejín slovenskej literatúry8 bola „významným príspevkom k
poznaniu nášho literárneho vývinu“,9 keďže sa v nej „ako prvý teoreticky
vyjadril k metodologickým otázkam periodizácie slovenských dejín“.10
Predstavenú metodológiu následne aplikoval v syntetickej práci Prehľadné
dejiny slovenskej literatúry.11 Tieto práce výrazne kontrastovali s vtedajším
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vyšli v slovenskom preklade diela najvýznamnejších spisovateliek prvej polovice 20. storočia: Hranica (1946)
a Medailóny (1949) Zofie Nałkowskej a Noci a dni (1969) a Zornička (1959) Marie Dąbrowskej.
6
R. Žatko preložil román Sedliaci nositeľa Nobelovej ceny W. Reymonta, ktorý bol vydaný dovedna štyrikrát
(1959, 1965, 1974, 1981). J. Sedlák prekladal diela popredného poľského spisovateľa 20. storočia
J. Iwaszkiewicza. Preložil tiež najznámejší román J. Andrzejewského Popol a diamant (1968), ako aj Dejiny
poľskej literatúry od A. Wilkońa. Keďže J. Sedlák sa venoval i literárnej kritike, napísal doslov k vydaniu
Sedliakov z roku 1974, ako aj k prekladu historického románu H. Sienkiewicza Križiaci (1972).
7
Jozef Grajciar vydával svoje preklady pod pseudonymom Jozef Mrázik.
8
BOBEK, Władysław: K problému periodizácie slovenských literárnych dejín. In: Sborník Matice slovenskej,
1937, roč. 15, č. 4, s. 486-501.
9
MIŠIANIK, Ján: O periodizácii staršej slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, 1957, roč. 4, č. 2, s. 137.
10
VOJTECH, Miloslav: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch
1780–1840. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 16.
11
BOBEK, Władysław: Prehľadné dejiny slovenskej literatúry. Bratislava : Władysław Bobek, 1939.
3

46

VERBUM HISTORIAE 1/2020

chápaním slovenskej literatúry a Bobek sa nimi vyhranil voči
predchádzajúcim syntézam pražských literárnych historikov J. Vlčka
a A. Pražáka, ktorí presadzovali ideu jednotného československého národa
i literatúry. Okrem toho, že Bobek prisudzoval slovenskej literatúre
autonómne postavenie, snažil sa zasadiť jej vývin do paradigmy európskych
literárnych smerov všeobecne. Zároveň ako prvý v slovenskej literárnej vede
aplikoval termín preromantizmus, hoci s istými nedôslednosťami.12
Bobek svojím dielom významne prispel k rozvoju slovakistického
výskumu v Poľsku. Jeho Dejiny sa stretli s veľkým ohlasom a vďaka nim je
považovaný za iniciátora odbornej diskusie o periodizácii slovenských
literárnych dejín,13 a zároveň za autora prvej poľskej vedeckej syntézy
slovenskej literárnej histórie.14 Celkovo sú Bobekove Dejiny v Poľsku
posudzované ako dielo s vysokou informatívnou a vedeckou hodnotou,
v ktorom sú zachytené charakteristické vlastnosti slovenskej literatúry,
estetické kritériá i národnobuditeľská funkcia, vlastný vnútorný vývin, ako aj
vzťah k inonárodným literatúram.15
Bobekovo presvedčenie, že slovenská literatúra je celkom autonómna,
treba mať na pamäti aj pri charakteristike jeho poľsko-slovenského
komparatívneho výskumu. W. Bobek totiž v priebehu niekoľkých rokov
publikoval väčší počet porovnávacích prác. Ako prvá vyšla rozsiahla 60stranová štúdia v časopise Učenej spoločnosti Šafárikovej Bratislava pod
názvom Mickiewicz w literaturze słowackiej, ktorá bola neskôr v tom istom
roku bezo zmien vydaná knižne ako samostatná monografia.16
V roku 1931 vyšiel tiež článok pod názvom K otázke pôsobenia poľskej
literatúry na slovenskú.17 Verzologické a strofické paralely v slovenskej a
poľskej romantickej literatúre Bobek prezentuje v článku Poľský základ
štúrovskej metriky18 a K prameňom štúrovskej poézie.19 Vzťah štúrovských

12

VOJTECH, Od baroka k romantizmu, s. 18.
KOLBUSZEWSKI, Jacek: Zagadnienie periodyzacji dziejów literatury słowackiej. In: Przegląd
Humanistyczny, roč. 17, 1973, č. 3, s. 154.
14
NIEDZIELA, Zdzisław: Polskie syntezy historii literatury słowackiej. In BOBROWNICKA, Maria et al.:
Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1972, s. 164. Na názory Z. Niedzielu o diele W. Bobeka upozornil Š. Drug v
zborníku venovanom poľskému slavistovi. Porov. DRUG, Štefan: Inšpirujúci slovakista Z. Niedziela. In:
MIECZKOWSKA, Halina – ORŁOŚ, Teresa (eds.): Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku
czci Profesora Zdzisława Niedzieli. Kraków : Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego, 1999, s. 43-49.
15
ŚLIZIŃSKI, Jerzy (ed.): Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890 – 1939. Wrocław;
Warszawa; Kraków; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1978, s. 192-193.
16
Porov. BOBEK, Władysław: Mickiewicz w literaturze słowackiej. In: Bratislava. Časopis Učené společnosti
Šafaříkovy, 1931, roč. 5, s. 195-253; BOBEK, Władysław: Mickiewicz w literaturze słowackiej. Praha : Učená
společnost Šafaříkova, 1931. Monografia vyšla vo vydavateľstve Učenej spoločnosti Šafárikovej, ktorej
tajomníkom bol v tom čase A. Pražák a W. Bobek mu v úvode vyjadruje vďaku za podporu a možnosť
publikovať. Zároveň ďakuje vedeniu Matice slovenskej, Jozefovi Škultétymu a Štefanovi Krčmérymu za pomoc
pri výskume v archívoch Matice slovenskej.
17
BOBEK, Władysław: K otázke pôsobenia poľskej literatúry na slovenskú. In: Sborník Matice slovenskej, roč.
9, 1931, č. 1 ‒ 4, s. 117-122.
18
BOBEK, Władysław: Poľský základ štúrovskej metriky. In: Kultúra, roč. 5, 1933, č. 4, s. 248-256.
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básnikov k dielu A. Mickiewicza podrobil Bobek dôkladnej analýze v štúdii
venovanej polonofilstvu v študentských kruhoch štúrovcov. Pomocou
archívnych záznamov Matice slovenskej definuje vzťah štúrovcov k poľskej
literatúre: cituje zápisnice zo štúrovských stretnutí, vymenúva poľské diela,
ktoré štúrovci na stretnutiach recitovali po poľsky, prípadne vo vlastnom
preklade. Bobek prináša jasný faktografický pohľad na polonofilstvo v
bratislavských študentských kruhoch. Preukázané kontakty študentov
s poľskou literatúrou boli pre Bobeka oporným bodom porovnávacích prác o
štúrovskej a mickiewiczovskej poézii.
Kontaktom medzi poľskými a slovenskými básnikmi sa čiastočne
venuje i štúdia Štúrovci a filomati,20 okrem toho v nej Bobek porovnáva
slovenský a poľský študentský krúžok, charakterizuje ich spoločné črty a
vyzdvihuje rozdiely medzi nimi. Dotýka sa aj otázky postupného prechodu od
polonofilstva k rusofilstvu. Túto tému rozvinul v ďalšom článku, venovanom
najmä Ľ. Štúrovi, ktorý má podľa Bobeka najväčšiu zásluhu na prebudení
polonofilstva na Slovensku a bol najväčším propagátorom hesiel
Mickiewiczovej Ódy na mladosť.21 Podobným spôsobom Bobek spracoval aj
záujem o poľskú literatúru u J. M. Hurbana, M. Hodžu, K. Kuzmányho, J.
Francisciho a B. Nosáka-Nezabudova.22 V článku Ohlasy Mickiewiczovej
Improwizacie v básnickej tvorbe Štúrovcov Bobek predstavuje úryvky z diel M.
Dohnányho, P. Kellnera-Hostinského, M. Hroboňa a J. Kalinčiaka, v ktorých
vidí tematické vplyvy tzv. Veľkej improvizácie z III. časti dramatického cyklu
Dziady.23 Kalinčiakovi je venovaná aj samostatná komparatívna práca Ad
vocem: Kalinčák a M. Czajkowski.24 Poľsko-slovenský komparatívny prvok
obsahuje aj štúdia o poetike J. Kráľa. Bobek uvádza príklady paralel
Kráľových diel s A. Mickiewiczom.25
Bobekove komparatívne diela boli podrobované negatívnej kritike
a označované za „vplyvologické“. Jeho závery boli ponímané ako
konštatovanie priamej závislosti prijímajúcej (slovenskej) literatúry od
literatúry prijímanej (poľskej), teda ako zjednodušovanie vývinových

BOBEK, Władysław: Zo slovanských literárnych stykov. III. K prameňom štúrovskej poézie. In: Prúdy, roč.
20, 1936, č. 3, s. 182-186.
20
BOBEK, Władysław: Zo slovanských literárnych stykov. II. Štúrovci a filomati. In: Prúdy, roč. 20, 1936, č. 2,
s. 103-109.
21
BOBEK, Władysław: Zo slovanských literárnych stykov. V. Štúrov záujem pre Poľsko; prechod k rusofilstvu.
In: Prúdy, roč. 20, 1936, č. 4, s. 241.
22
BOBEK, Władysław: Polonica u Hurbana, Hroboňa, Hodžu a Mik. Dohnányho. In: Prúdy, roč. 18, 1934, č. 2,
s. 91-98; BOBEK, Władysław: Záujem o poľskú literatúru u K. Kuzmányho, Francisciho a Nosáka-Nezabudova.
In: BOBEK, Władysław (ed.): Slovensko a Slovanstvo. Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 1936, s. 7184.
23
BOBEK, Władysław: Ohlasy Mickiewiczovej Improwizacie v básnickej tvorbe Štúrovcov. In: Politika, roč. 1,
1931, č. 8, s. 94-95.
24
BOBEK, Władysław: Ad vocem: Kalinčák a M. Czajkowski. In: Prúdy, roč. 21, 1937, č. 5 ‒ 6, s. 335-339.
25
BOBEK, Władysław: Úvahy o Jankovi Kráľovi. In: MRÁZ, Andrej – FLOREK, Pavol – BARTEK, Henrich
(eds.): Sborník na počesť Jozefa Škultétyho. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1933, s. 22.
19

48

VERBUM HISTORIAE 1/2020

súvislostí slovenskej literatúry.26 Metodológia W. Bobeka však zodpovedá
dobovému úzu výskumnej praxe a nadväzuje na vtedajšie teoretické
východiská. Isté časti Bobekovho výskumu, hoci minoritné, dokážu obstáť aj
v perspektíve novšieho – typologického teoretického prístupu k porovnávacej
literárnej vede. Zároveň je potrebné poukázať na fakt, že výskum genetických
(kontaktových) medziliterárnych vzťahov považovali významní komparatisti
nášho areálu aj v 70. a 80. rokoch 20. storočia za podstatnú súčasť
literárnej komparatistiky, preto je jeho apriórne odmietanie neopodstatnené.
Termíny vplyv a pozitivistická metóda podľahli v literárnovednom diskurze
generalizácii a následnej devalvácii, no analýza Bobekových textov ukazuje,
že pojem vplyv je v nich uplatňovaný vo všeobecnom význame pre rôzne
druhy literárnych kontaktov. Preto ak nazveme Bobekovu metodológiu
pozitivistickou, je to fakticky oprávnené a správne tvrdenie, avšak
implikujeme tým aj celú negatívnu množinu významov tohto slova, ktoré celý
výskum bez výnimky diskvalifikujú. Bobekova pozitivistická metodológia
však bola vo svojej podstate rozmanitejšia a zložitejšia, v žiadnom prípade sa
nezužovala len na „vplyvológiu“.
W. Bobek sa sústredil predovšetkým na excerpovanie podobností
medzi poľskou a slovenskou literatúrou a tiež na ich základnú deskripciu.
Povedané terminológiou ďurišinovskej komparatívnej školy, vykonával
materiálový výskum interno- a externokontaktových medziliterárnych
vzťahov. Vďaka tomu vytvoril bázu pre naplnenie ďalších cieľov slovenskopoľskej literárnej komparatistiky. Jedným z nich je skúmanie vnútorného
členenia a zákonitostí vývinu slovensko-poľských literárnych vzťahov, ktorý
sa podarilo celoživotnou prácou naplniť J. Hviščovi. Ten spočiatku
W. Bobeka ostro kritizoval, bol presvedčený, že priviedol slovenskú
polonistiku do pozitivistického vplyvologizmu, že simplifikoval vývinové
súvislosti slovenskej literatúry a staval ju do priamej závislosti od poľskej
literatúry.27 Napriek tomu pripustil, že niektoré faktografické zretele
Bobekovho bádania si zachovali platnosť a význam, a keďže predmetom
Hviščovej vedecko-výskumnej činnosti boli do značnej miery vzťahy medzi
slovenským a poľským romantizmom, ktorými sa konzekventne a podrobne
zaoberal vo všetkých aspektoch, nevyhnutne musel na Bobeka nadväzovať.
Na jeho závery reagoval sčasti polemicky, no postupne miernil svoj kritický
tón. Bezprostrednú súvislosť medzi svojím a Bobekovým výskumom napokon
J. Hvišč explicitne vyjadril v monografii Óda na mladosť: „V jeho prácach sa
vytvorili predpoklady jednak pre komparatívny výskum poľského romantizmu

Por. MRÁZ, Andrej: Władisław Bobek: Slovensko a Slovanstvo. In: Slovenské pohľady, roč. 52, 1936, č. 8 ‒
9, s. 506; LAŤÁKOVÁ, Anna: Władysław Bobek a slovenská literatúra. In: BAKOŠ, M. (ed.): Vzťahy
slovenskej a poľskej literatúry od klasicizmu po súčasnosť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1972, s. 227-228.
27
HVIŠČ, Jozef: Poľská literatúra v slovenskej literárnej vede. In: BAKOŠ, M. (ed.): Vzťahy slovenskej a
poľskej literatúry od klasicizmu po súčasnosť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1972, s. 50.
26

49

VERBUM HISTORIAE 1/2020

v širších slovensko-poľských súvislostiach (prejavom toho je i prítomná
publikácia), jednak systematická prekladateľská recepcia.“28
Ukázalo sa, že bez zhromaždenia základných materiálov by
odhaľovanie typologických súvislostí nebolo možné. Iste, statická
pozitivistická koncepcia vychádzajúca z faktov a ústiaca do faktov nemohla
vyhovovať požiadavkám modernej komparatistiky, keďže nepredstavovala
konštruktívny, dynamický smer bádania. No slúži ako východiskový bod pre
ďalší výskum a v tomto zmysle jej výsledky nachádzajú svoje opodstatnenie
aj dnes. S Bobekovými závermi sa musel konfrontovať prakticky každý
literárny vedec, ktorý sa hoci aj marginálne venoval binárnym literárnym
vzťahom v 19. storočí. Jeho meno sa niekoľkokrát skloňuje v každom
vedeckom zborníku o poľsko-slovenských literárnych vzťahoch, ktorý sa
tematicky dotýka obdobia romantizmu. Zistenia z Bobekových minuciózne
vypracovaných článkov sa tak neustále opakujú v podobe generalizovaných,
no stále platných výpovedí.
Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa Bobek venoval
aj popularizácii poľskej literatúry na Slovensku. Publikoval populárnonáučné články v slovenských časopisoch a prednášal o poľsko-slovenských
literárnych vzťahoch aj širšej verejnosti. Pri príležitosti 100. výročia vzniku
eposu Pán Tadeáš od Adama Mickiewicza predniesol 15. 2. 1934 v Trnave
prednášku o paralelách medzi poľským hnutím filomatov a slovenskými
štúrovcami, ako aj o polonofilských tendenciách mladých slovenských
romantických autorov. Táto prednáška bola v skrátenej podobe následne
publikovaná v Kultúre, časopise Literárno-vedeckého odboru Spolku sv.
Vojtecha.29
Bobek tiež vystupoval v Akademickom kole priateľov Poľska. Krúžok
vznikol z iniciatívy študentov filozofie Univerzity Komenského, ktorí
absolvovali pobyt v Poľsku a rozhodli sa takýmto spôsobom pestovať
vzájomné kontakty. Už na ustanovujúcej schôdzi Bobek vystúpil s krátkym
prejavom, v ktorom ponúka študentom pomocnú ruku v akýchkoľvek
otázkach. O vzniku krúžku v tomto duchu informovali periodiká Slovák30
a Slovenský denník.31 Neskôr Akademické kolo zorganizovalo verejnú
prednášku na pôde filozofickej fakulty, na ktorej Bobek vystúpil
s príspevkom Štúr, štúrovci a Poľsko.32
Verejnosti bola tiež určená Bobekova séria článkov s názvom Kapitoly
o slovanstve, ktoré uverejňoval v časopise Slovák od januára až do konca
apríla 1937. Tieto články boli následne súhrnne vydané aj knižne, a to tiež
pod názvom Kapitoly o slovanstve vo vydavateľstve Slovák. V úvode knižného
HVIŠČ, Jozef: Óda na mladosť. Bratislava : Lufema, 2004, s. 153.
BOBEK, Władysław: Sté výročie Pana Tadeusza. In: Kultúra, roč. 6, 1934, č. 3, s. 163-169.
30
Denné zvesti. Akademické kolo priateľov Poľska v Bratislave. In: Slovák, roč. 12, 4. 2. 1930, č. 28, s. 5.
31
Chýrnik. Akademické kolo priateľov Poľska v Bratislave. In: Slovenský denník, roč. 13, 4. 2. 1930, č. 28, s. 3.
32
Na okraj dňa. Prednášky. In: Slovák, roč. 13, 5. 5. 1931, č. 100, s. 5.
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vydania vyjadruje vďaku K. Sidorovi, redaktorovi knižnice Slováka a
„autorovi znamenitej knihy Cestou po Poľsku, ktorý sa tak zaslúžil
o objektívne poznanie Poľska v Československu“33. Svedčí to o Bobekových
dobrých vzťahoch so slovenskými polonofilmi a autonomistickým hnutím.
Tento vzťah nezostal bez povšimnutia dobovej kritiky z československého
(českého) tábora – J. Heidenreich v recenzii Kapitol vyjadruje nespokojnosť,
že Bobek príliš exponuje slovensko-poľské vzťahy a vzťahy česko-poľské
zatlačuje do úzadia, či priam ich zamlčiava, a preto nemožno štúdie čítať
inak ako politicky cielenú podporu Sidorovej autonomistickej línie.34 Naopak,
v národne orientovanom časopise Kultúra vyšla veľmi pozitívna recenzia,
podľa ktorej zbierka potvrdzuje fakt, že „polonofilstvo u Slovákov má peknú
tradíciu a v oblasti literatúry i hlbšie súvislosti“.35
Je nevyhnutné zhodnotiť Bobekovu popularizačnú činnosť vo svetle
spletitých poľsko-česko-slovenských politických záujmov. Okrem kontaktov
so slovenskými polonofilmi Bobek spolupracoval aj so známym krakovským
historikom Władysławom Semkowiczom.36 V Semkowiczovej pozostalosti sa
zachovali listy od W. Bobeka.37 Ten sa naňho ako lektor obracal s prosbou
o zásielku kníh poľskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia či dejín Poľska38
a informoval ho o svojich plánoch prednášať o Poľsku a poľskej literatúre na
rôznych miestach Slovenska.39 Taktiež poukazoval na recenzie a články
v slovenských časopisoch, ktoré sa týkali Semkowiczových publikácií s tým,
že mu v prípade potreby pošle kópiu. Spomenul napríklad kritický článok J.
Húseka v časopise Prúdy,40 ako aj recenzie dvojzväzkového zborníka
Słowacja i Słowacy, ktorý zostavil Semkowicz a autorsky sa na nej podieľal
aj Bobek kapitolami o dejinách slovenskej literatúry a slovenskom
národopise.41 Z listov sú zrejmé i Bobekove vlastné vedecko-výskumné ciele.
Píše o svojom cykle článkov v časopise Slovák, ktoré mal v pláne vydať aj

BOBEK, Władysław: Kapitoly o slovanstve, Bratislava : Slovák, 1937.
HEIDENREICH, Július: Wład. Bobek. Kapitoly o Slovanstve. In: Český časopis historický, roč. 44, 1938, s.
201-202.
35
MEŠŤANČÍK, Ján: Kapitoly o slovanstve. In Kultúra, roč. 10, 1938, č. 7-8, s. 184.
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Prof. W. Semkowicz bol historik, etnograf a jazykovedec z Jagelovskej univerzity, ktorý aktívne rozvíjal
slovensko-poľské kultúrne vzťahy. Bol predseda slovenskej sekcie Slovanského spolku v Krakove
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MARKIEWICZ, Henryk (ed.): Polski Słownik Biograficzny. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1995-1996, s.
234-242. Viac o štipendijných pobytoch slovenských študentov na Jagelovskej univerzite pozri MATULA,
Pavol: Začiatky slovenských polonofilov na Jagelovskej univerzite v 20. rokoch minulého storočia. In: Verbum
Historiae, roč. 5, 2017, č. 1, s. 37-45.
37
Pramene excerpoval doc. Pavol Matula, PhD. v rámci riešenia grantu VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy
polonofilstva na Slovensku 1918-1939; za možnosť nahliadnuť do nich mu týmto ďakujem.
38
Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia rękopisów (ďalej BJ-CR), sign. 9575 III, list Władysława Bobeka
Władysławovi Semkowiczovi z 27. 3. 1933.
39
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 31. 5. 1935.
40
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 30. 4. 1935.
41
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 5. 3. 1938.
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knižne,42 spomína prípravu novej knihy o slovenskej kultúre43 a samostatné
vydanie štúdie Prehľad slovenského pravopisu zo zborníka Słowacja
i Słowacy v rozšírenej a doplnenej verzii.44 Posledné dve publikácie sa mu
nepodarilo realizovať, dôvody však nie sú známe.
Vo väčšine listov Bobek prosil o finančnú podporu pre konkrétnych
študentov, ktorí mali záujem vycestovať do Poľska na študijný pobyt
pomocou tzv. semkowiczovského štipendia. Výber študentov zvyčajne
odôvodňoval tým, že ide o adeptov s dobrými výsledkami, ktorí nadobudli aj
adekvátnu znalosť poľského jazyka: „Pozwalam zwrócić się do Pana Profesora
z uprzejmą prośbą o informację, czy nie mógłby uzyskać jednorazowego
zasiłku w kwocie 300 – 400 zł p. Dušan Hanula [...]. P. Hanula Dušan jest
moim uczniem, opanował w znacznym stopniu język polski, także słuchanie
wykładów w tym języku nie sprawi mu żadnych trudności. O wyjeździe do
Polski po prostu marzy [...].“45
Štipendijné pobyty sa postupom času začali stretávať s odmietavým
postojom pedagógov filozofickej fakulty. Bobek sa o nich zmieňuje v listoch
spočiatku len všeobecne: „Prof. Ryšánek podobno się gniewa z powodu
wyjazdu p. Bajówny i p. Hanuli do Polski. prof. Chaloupecký natomiast jedzie
z wykładami do Poznania.“46
V neskorších listoch Bobek opisuje napätú situáciu v Bratislave.
Profesori sa študentom vyhrážali, že semester strávený v Poľsku im nebude
uznaný, čo napokon odradilo záujemcov o štipendium vycestovať.47 Uvádza
i konkrétne prípady študentov, ktorí boli rôznymi spôsobmi šikanovaní: „W
Bratysławie sytuacja jest naprężona. O wysłaniu stypendystów słowackich w
tym roku akademickim nie może być mowy. Dawnych stypendystów
przesłuchiwano na policji w Bratysławie, nieprzyjemne przejścia miał np.
Germuška. Ostatnio prof. Kolář [miał] stypendystę Kohúta […] przy egzaminie
zauważając przytem złośliwie, że […] czas poświęca nie na studium, ale na
‚bieganie‘ po Polsce.”48
Problém kulminoval, až sa napokon Bobek rozhodol na protest proti
šikanóznemu zaobchádzaniu s absolventmi študijného pobytu v Poľsku

42

BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 5. 3. 1938.
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 17. 7. 1938.
44
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 18. 6. 1939.
45
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 9. 3. 1933.
46
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 27. 3. 1933. K citovanému úryvku z listu je
potrebné dodať, že Univerzita Komenského uzavrela v roku 1931 zmluvu o spolupráci s univerzitou v Poznani.
Na základe tejto zmluvy prichádzali poznanskí profesori s prednáškami do Bratislavy a takisto bratislavskí
profesori prednášali v Poznani. Por. IVANIČKOVÁ, Halina: Polonistyka na Uniwersytecie Komeńskiego w
Bratysławie (Słowacja). In: Biuletyn Polonistyczny, roč. 17, 1974, č. 53, s. 57-69.
47
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 9. 5. 1935.
48
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 14. 4. 1936.
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suspendovať v akademickom roku 1937/1938 prednášky z poľskej
literatúry.49
Na
základe
listov
možno
usudzovať,
že
Bobek
bol
so
Semkowiczom pomerne v častom kontakte a keď sa nachádzal v Krakove,
navštevoval ho aj osobne. Práve pre pomoc pri vybavovaní štipendií
slovenským študentom a spoluprácu s W. Semkowiczom sa osoba
W. Bobeka ukazuje v archívnych materiáloch a historických interpretáciách
v negatívnom svetle. Vtedajší československí politickí predstavitelia, na
rozdiel od slovenských polonofilských kruhov, nevnímali poľské štipendiá
ako nezištnú pomoc v rozvoji slovensko-poľských kultúrnych vzťahov, ale
ako podporu slovenského autonomizmu a slovensko-českého antagonizmu.
Svedčí o tom napríklad list československého konzula v Krakove Artura
Maixnera, ktorý podrobne líči svoj kritický pohľad na Semkowiczovu
podporu slovenských študentov a vytváranie poľských buniek na
Slovensku.50 Neskorší historický výskum ukazuje, že poľské štipendiá pre
slovenských vysokoškolákov boli i súčasťou tzv. zbližovacej akcie, ako
vyplýva napríklad z listu poľského konzula v Bratislave W. Łacińského:
„Úmerne s rozvíjaním práce zastupiteľstva čoraz výraznejšie vyniká fakt, že
pri budovaní informačnej siete alebo pri spolupráci na kultúrnom poli sa
takmer výlučne využívajú osoby, ktoré dlhší alebo kratší čas trávili na
štúdiách v Poľsku. Z toho vyplýva, že od zvýšenia počtu týchto osôb v značnej
miere závisí rozvíjanie našej akcie.“51
Do akej miery bol Bobek oboznámený so zbližovacou akciou
a intenciami poľského ministerstva zahraničných vecí, nemožno presne
určiť, no v liste W. Semkowiczovi z 23. novembra 1935 nájdeme niekoľko
formulácií, ktoré naznačujú, že štipendiá mali zabezpečiť propoľskú
orientáciu ich poberateľov.52 Bobek píše, že otázka slovenských štipendistov
je aktuálne v stave hlbokej krízy. Je to jednak pre postoj profesorov, ktorí
nielenže nie sú veci naklonení, ale aj robia študentom rôzne prekážky a
okrem toho sa šíria klebety, že peniaze na štipendiá sú „podozrivé“. Bobek
uvádza, že dekanovi Hendrichovi vysvetlil situáciu a ten mal povedať, že
nebude štipendijným pobytom brániť.53 Druhý problém podľa Bobekových
slov spočíva v tom, že na štipendiá sa možno aj cielene dostali osoby, ktoré
ako špehovia odovzdávajú vybrané informácie domácim činiteľom, ide
R. S.: Polonistyka w Bratysławie i słowacystyka w Polsce w programach uniwersyteckich. In: Ziemia, 1938, č.
8–9, s. 207.
50
Slovenský národný archív v Bratislave, f. Krajinský úrad – prez., kartón číslo 263, Správa československého
konzula v Krakove Artura Maixnera Ministerstvu zahraničných vecí ČSR v Prahe z 24. mája 1935; pozri aj
MATULA, Pavol: Kirschbaum a jeho vzťah k Poľsku. In: Verbum historiae, 2019, č. 2, s. 88-99.
51
Správa Konzulátu Poľskej republiky v Bratislave vyslancovi Poľskej republiky v Prahe zo 7. 6. 1933 – AANMSZ, t. 7239, k. 89. Cit. podľa: CZAJKA, Wojciech: Politické aspekty v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch
1927–1938. In: Historický časopis, roč. 35, 1987, č. 2, s. 248.
52
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 23. 11. 1935.
53
Keďže list je do značnej miery znehodnotený, vyberám z neho len dobre čitateľné úryvky. V súvislosti
s vyjadrením dekana Hendricha, že nebude štipendistom robiť prekážky, z nasledujúcich nekompletných viet
listu vyplýva, že dekan určil isté podmienky, za ktorých bude štipendiá tolerovať.
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napríklad o študenta Gazdíka. V tejto súvislosti Bobek píše, že je potrebná
opatrnosť, a to tým viac, že niektorí štipendisti majú kontakt s ukrajinskými
študentmi, ktorí im predstavujú negatívny obraz poľsko-ukrajinských
vzťahov, o čom písal aj časopis Nový svet.54 V závere listu Bobek vyslovuje
názor, že prihlášky na štipendium boli a sú, ale treba robiť „sito“ kandidátov.
Podľa jeho mienky je pochopiteľné, že z nich nie je väčšieho úžitku a že sa
medzi nimi nájdu aj menej vhodné osoby, pretože mladí Slováci majú ešte
v hlavách chaos a len dozrievajú.55
Práve slová opatrnosť, sito a menej vhodné osoby, ako aj informácia
o článku v Novom svete svedčia o tom, že Bobek si bol vedomý, že so
štipendijnými pobytmi Slovákov v Poľsku sú spojené isté očakávania.
V kontexte zbližovacej akcie sa jeho úloha javí jednoznačne – odporúčať na
štipendium kandidátov, ktorí by po skončení štúdia mohli ďalej šíriť
priateľský obraz Poľska, prípadne sa priamo zapojiť aj do buditeľskej akcie
v pohraničí. Nasvedčuje tomu i ďalší list adresovaný Semkowiczovi, kde
Bobek odporúča na štipendium študenta, ktorý „vyzerá sľubne“ a veľmi sa
zaslúžil pri organizácii akadémie pri príležitosti storočnice vzniku eposu Pán
Tadeáš A. Mickiewicza v Spišskej Novej Vsi.56
Paradoxom je, že aj v súčasnosti je úlohou zahraničného lektora šíriť
osvetu a pozitívny obraz o domovskej krajine a využívať na to i prostriedky
štipendií. Bez uvedomenia si, že v medzivojnovom období sa takáto činnosť
na poľskej strane spájala s postrannými politickými úmyslami, by bolo
možné vnímať Bobekove aktivity celkom neutrálne, ba dokonca z hľadiska
vzájomných kultúrnych vzťahov v literárnej a vedecko-výskumnej oblasti sú
považované za prínosné. S odstupom času preto treba k Bobekovmu
pôsobeniu na Slovensku pristúpiť problémovo a vidieť ho v širších
súvislostiach. V danom čase a priestore slúžili jeho popularizačné aktivity
a sčasti i pedagogické pôsobenie skrytým cieľom poľskej zahraničnej politiky.
Na druhej strane, jeho dlhoročná pedagogická prax smerovala k vytvoreniu
polonistiky ako samostatného študijného odboru na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, čo sa síce z rozličných príčin podarilo
napokon až v roku 1957. Poslucháči Bobekových seminárov sa stali prvými
odborne pripravenými prekladateľmi poľskej literatúry do slovenčiny. Vo
výskumnej
oblasti
položil
základy
poľsko-slovenskej
literárnej
komparatistiky a priniesol značné množstvo podnetov pre výskum slovenskej
literatúry, aktuálnych aj v súčasnosti, i keď časť jeho téz ďalší výskum
X. Y.: Poľské veci. In: Nový svet, roč. 10, 1935, č. 41, s. 9. Autor doslova píše: „Väčšina týchto študentov vám
povie, že ich dojem z rečí profesorov i študentov je ten, že Poliaci nemajú s nami poctivé úmysly. [...] Každý
z týchto študentov prichádza na Slovensko zpät a je presvedčený, že s nami by Poliaci „zatočili“ ešte
radikálnejšie ako s Ukrajincami. Najzaujímavejšie je, že slovenskí študenti, ktorí študovali v Poľsku, nijako sa
neoduševňujú krásnymi poľskými rečami o slovensko-poľskom bratstve. Väčšina v Poľsku vytrezvela
z polonofilských citov.“
55
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 23. 11. 1935.
56
BJ-CR, sign. 9575 III, list W. Bobeka W. Semkowiczovi z 9. 4. 1934.
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prehodnotil vo svetle nových zistení. Na Bobekov odkaz preto nemožno
nahliadať v absolútnych kategóriách. Navyše, je ohraničený
relatívne
krátkym desaťročným pôsobením v Bratislave. Bobek bol totiž ako aktívny
účastník poľského protifašistického odboja v roku 1941 zatknutý gestapom
a v nasledujúcom roku zahynul v koncentračnom tábore AuschwitzBirkenau.57 Svoju vedeckú ani akademickú kariéru nemal možnosť ďalej
rozvíjať, ostala teda v uzavretej, dobovo signifikantnej podobe.
Resume:
Władysław Bobek and His Role in Developing the Slovak-Polish Cultural Relations
A Slavic seminar with lecturers of different Slavic languages was founded when the
Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava was established in 1921. In the
academic year 1928/1929, the Polish lecturer Władysław Bobek came to the seminar. He
was a Slavist from the Jagiellonian University in Cracow and taught Polish language and
literature in Bratislava until 1939. Since Bobek’s lessons were very popular, he inspired
many of his students to deal with the Polish literature professionally so that a whole
generation of translators and literary critics in Slovakia could grow. W. Bobek was also a
very active scholar – over ten years, he wrote more than 100 different papers, including
some monographies. He was interested in almost every Slavic philology but the most
important works deal with the history of Slovak literature and Polish-Slovak literature
relations. He was the first scholar who tried to project a modern periodization of the history
of Slovak literature according to European literary periods. At the same time, he was the
first Polish scholar who published the History of Slovak literature. Bobek’s comparative
papers on Polish-Slovak literary relations laid foundations of the Polish-Slovak comparative
studies both in Slovakia and in Poland, even though he was criticized for using positivistic
method. Regardless of his achievements in the humanities, Bobek cooperated with
Władysław Semkowicz, professor at the Jagiellonian University, in suggesting and
recommending students suitable for scholarship and study stay in Cracow. These
scholarships should have ensured the pro-Polish orientation of the Slovak students and
their willingness to spread a positive picture of Poland in Slovakia or even “bring out” Polish
national feelings in the border area. Therefore, to approach Bobek’s legacy objectively, his
scholar research on one hand and his popularization of Polish culture in Slovakia on the
other hand need to be evaluated differently.
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Diplomatické a politické aktivity
marcových udalostiach v roku 1939

Juraja

Slávika

po

Michaela Boďová
Začiatok roka 1939 priniesol podstatný obrat v zmýšľaní vedúcich
poľských politických predstaviteľov a predovšetkým v ich podpore nemeckej
politiky. Poľský minister zahraničných vecí Józef Beck aj naďalej
podporoval myšlienku vytvorenia „Tretej Európy“, t. j. fakticky vznik bloku
štátov rozprestierajúcich sa „od Baltu k Čiernemu moru“. Koncepcia „Tretej
Európy“, známa aj ako „neutrálny blok“, respektíve „plán Medzimoria“,
predstavovala Beckove plány na zoskupenie stredoeurópskych štátov pod
vedením Poľska, čím by sa vytvorila bariéra jednak proti prenikaniu
boľševizmu smerom na západ a jednak proti mocenskej expanzii Nemecka
hlbšie do stredu Európy. Myšlienka vznikla v 30. rokoch 20. storočia, pričom
reálne sa o nej začalo premýšľať v roku 1934. Vedenie poľskej zahraničnej
politiky ňou však bolo ovplyvnené predovšetkým v období rokov 1937 –
1939.1
Poľsko začiatkom roka 1939 intenzívnejšie pociťovalo potenciálnu
hrozbu zo strany Nemecka. Beck sa preto v rozhovoroch s vyslancom ČSR
Jurajom Slávikom neprestajne informoval o vnútropolitickej situácii v ČeskoSlovensku. Slávik teda musel okrem neustálych rozhovorov s predstaviteľmi
poľskej vlády na tému Slovenska a radikálneho krídla slovenských
autonomistov2 sledovať aj vnútornú situáciu v Česko-Slovensku, ktorú
ovplyvňovala predovšetkým politika Nemecka. Dňa 14. marca 1939 došlo k
rozdeleniu Česko-Slovenskej republiky, pričom za hlavného vinníka jej
rozpadu bola považovaná nesúrodosť česko-slovenských vnútorných
pomerov a nestabilita vzťahu Slovákov k Česko-Slovensku. Z tajnej správy
Štefana Osuského z 9. marca 1939 vyplýva, že Adolf Hitler sa vyjadril pred
zástupcami Francúzska a Veľkej Británie, že „dosud podmínky Mnichova
nejsou uskutočněny, neboť obtíže Česko-Slovenska s Polskem a Maďarskem
kvůli menšinám nejsou u konce. Nemecko se obáva, že by předčasné
garantování hranic poměr Česko-Slovenska k jeho sousedům mimo Nemecko
spíše zhoršilo... Proto má Německo za to, aby bylo vyčkávano vnitřního vývoje
v Česko-Slovensku...“.3 Rozpad republiky viedol k vzniku samostatného
Slovenského štátu, pričom Hitlerovým výnosom z 15. marca 1939 bol
zriadený Protektorát Čechy a Morava.4
Archiv ministerstva vnitra (ďalej AMZV) Praha, fond Telegramy došlé (ďalej f. TD) 1939, č. 198/39, 7.3.
1939, 20:30, č. 199/39, 7.3. 1939, 20:30.
2
AMZV Praha, f. TD 1939, č. 218/39, 13.3. 1939, 19:30.
3
AMZV Praha, f. TD 1939, č. 206/39, 9.3. 1939, 21:25.
4
OTHÁLOVÁ, Libuše – ČERVINKOVÁ, Milada: Dokumenty z historie československé politiky 1939 – 1943 II.
Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě
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Uvedené smerovalo nielen k oficiálnemu zániku spoločného štátu
Slovákov a Čechov, ale aj k postupnému rušeniu česko-slovenských
vyslaneckých zastupiteľstiev v zahraničí. František Chvalkovský, v tom čase
už bývalý česko-slovenský minister zahraničných vecí, vydal 16. marca 1939
rozkaz k ukončeniu činnosti všetkých česko-slovenských zastupiteľských
úradov v zahraničí. Výnimku predstavovali úrady, ktoré sídlili na území
Nemecka, tie boli definitívne zrušené. Následne mali byť česko-slovenské
zastupiteľské úrady nahradené nemeckými, respektíve odovzdané do
nemeckých rúk.5 Odovzdanie budovy česko-slovenského vyslanectva vo
Varšave nebolo napriek uvedeným skutočnostiam také jednoznačné.
Nemecký veľvyslanec Hans-Adolf von Moltke požiadal Becka o vydanie
predmetnej budovy. Beck to však odmietol s odôvodnením, že „vydání
vyslanectví nemůže být provedeno bez souhlasu vyslance Slávika“.6
Slávik sa po týchto udalostiach rozhodol abdikovať7 zo svojej funkcie
česko-slovenského vyslanca v Poľsku a následne odovzdal svoj úrad
legačnému radcovi Zdeňkovi Procházkovi. Zároveň o svojom odchode
z diplomatického postu informoval listom Rudolfa Berana a Františka
Chvalkovského.8 Slávik sa aj naďalej prezentoval ako prívrženec
čechoslovakizmu a vo svojej správe z 19. marca sa prihlásil k boju za obnovu
Československa, pretože podľa jeho vlastných slov „horel nedočkavosťou byť
v Amerike a začať odboj v dorozumení s prezidentom Benešom“. Rovnako
svoje odhodlanie bojovať za spoločný československý národ vyjadril v liste
Slovákom, adresovanom 19. marca 1939: „Dvíham v slobodnej zemi čistý
prápor slovenskej slobody, aby znova splynul v jedno s nepoškvrneným
práporom českým.“9 Uvedené skutočnosti vysvetľujú dôvody, prečo sa Slávik
odmietol vrátiť na Slovensko a pracovať v diplomatických službách pre
vtedajší novovzniknutý Slovenský štát.10
Slávik ešte pred svojím odchodom z úradu nariadil spáliť všetky spisy
a dokumenty, ktoré by mohli uškodiť komukoľvek, kto sa v nich menovite
a germanizační politika okupantů. Praha : Academia, 1966, dokument číslo (ďalej dok. č.) 340 – 343, s. 417418.
5
NĚMEČEK, Jan: 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady v Polsku. In: Historie a vojenství, roč.
43, 1994, č. 6, s. 22.
6
NĚMEČEK, Jan: Soumrak a úsvit československé diplomacie : 15. březen 1939 a československé zastupitelské
úřady. Praha : Academia, 2008, s. 272.
7
NĚMEČEK, 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady v Polsku, s. 271. V niekoľkých
dokumentoch sa presný dátum Slávikovho rozhodnutia o abdikácii nezhoduje. Deň 13. marec 1939 možno nájsť
napríklad v Slávikovej správe porovnaj Archiv Ústavu T.G. Masaryka v Prahe (ďalej AÚTGM Praha), fond
Edvard Beneš II/1 (ďalej f. EB II/1), inventárne číslo (ďalej inv. č.) 164, škatuľa (ďalej škat.) 230, k číslu
238/40. Naopak, Jan Němeček uvádza dátum 14. marec 1939, keďže Slávik v niekoľkých listoch Osuskému
použil formuláciu: „Keď se utvorilo samostatné Slovensko“. Tento istý dátum uviedol aj Slávik vo svojich
pamätiach z roku 1939.
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AÚTGM Praha, f. EB II/1, inv. č. 2726, škat. 389.
9
SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936 – 1937. Bratislava : Veda, 2000, s.
478-479; AÚTGM Praha, f. EB/II/1, inv. č. 2726, škat. 389.
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PETRUF, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945. Bratislava : Historický ústav SAV,
2011. s. 56.
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nachádzal. Na druhej strane sa mu podarilo uchovať najdôležitejšie spisy
a tie zveril do opatery americkému veľvyslancovi vo Varšave Anthony DrexelBiddleovi.11 Napriek počiatočnému rozhodnutiu opustiť Poľsko ihneď, ako to
bude možné, Slávik zotrval vo Varšave až do 25. marca 1939.12 Slávik vo
svojej správe uviedol, že v priebehu tohto obdobia adresoval niekoľko
agitačných prejavov Beckovi, riaditeľovi poľského ministerstva zahraničných
vecí (MSZ)13 Tadeuszovi Kobylańskému, námestníkovi ministra MSZ
Mirosławovi Arciszewskému a britskému veľvyslancovi v Poľsku Howardovi
Kennardovi. Slávikovým zámerom bolo pravdepodobne dosiahnuť, aby
poľská strana umožnila činnosť česko-slovenského vyslanectva vo Varšave.
To by v praxi znamenalo, že by poľské MSZ Slávikov úrad uznalo len
formálne, t. j. de iure, pričom by budovy vyslanectva prešli pod správu
poľského MSZ. Členom česko-slovenského „odboja vo Varšave“ by bola aj
naďalej zabezpečená možnosť vykonávať spravodajskú a informačnú činnosť.
V takom prípade by úrad česko-slovenského vyslanectva vo Varšave nebol
odovzdaný Nemcom.
Avšak uvedená Slávikova správa nekorešponduje s jeho činnosťou
v tom čase. Aj napriek tomu, že Slávik o svojom zámere abdikovať z postu
česko-slovenského
vyslanca
listom
upovedomil
Rudolfa
Berana
a Chvalkovského, oficiálne takéto vyhlásenie nevydal. Keď von Moltke
Slávika informoval o príkaze na prevzatie česko-slovenského vyslanectva,
Slávik neprejavil svoj nesúhlas s odovzdaním vyslanectva do rúk Nemcov.
Neučinil tak ani z oficiálneho postu česko-slovenského vyslanca, ani ako
súkromná osoba. Zaujatie takéhoto postoja z jeho strany predstavovalo
veľkú chybu, pretože v uvedenom prípade chýbalo oficiálne stanovisko, ktoré
by
informovalo
Nemecko
o odmietavom
česko-slovenskom
postoji
k odovzdaniu vyslanectva do rúk príslušných nemeckých orgánov.
V tejto súvislosti Procházka, ktorého Slávik poveril vedením úradu už
14. marca 1939, vydal Nemcom príslušné pečiatky, aby zapečatili archív
vyslanectva.14 Udalosti, ktoré nasledovali v ďalších dňoch, boli výsledkom
konania ostatných česko-slovenských vyslanectiev15 (Londýn, Paríž,
Washington), ktorých predstavitelia odmietli zrušiť vyslanectvá a následne
ich vydať Nemcom. Edvard Beneš, v tom období nachádzajúci sa v exile
v USA, chcel vytvoriť tzv. „politické direktórium“. Mali ho tvoriť vyslanci vo
Washingtone, v Londýne, Paríži, Moskve a vo Varšave. Podľa Beneša práve
SLÁVIK, Moja pamäť – živá kniha, s. 484-491.
Poľsko nakoniec Slávik definitívne opustil 27. marca 1939. AÚTGM Praha, f. EB II/1, inv. č. 2726, škat. 389.
13
Skratka z poľského Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministerstvo zahraničných vecí).
14
AÚTGM Praha, f. EB II/1, inv. č. 164, škat. 230, k číslu 238/40.
15
Pre jednotlivé správy o odmietnutí vydania toho daného vyslaneckého úradu porovnaj NĚMEČEK, Jan –
KUKLÍK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan: Dokumenty československé zahraniční politiky.
Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatimní vlády 1939 – 1940 (16. březen 1939 – 15.
červen 1940), Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002, dokument číslo (ďalej dok. č.) 3, s. 54; dok. č. 4, s. 5556; dok. č. 6, s. 57-60.
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fungujúce diplomatické zastupiteľstvá stelesňovali „právnu kontinuitu“
niekdajšej republiky.16 Slávik v nadväznosti na to prehodnotil svoje
predchádzajúce konanie.17 Dňa 19. marca stiahol svoje rozhodnutie
abdikovať a von Moltkeho informoval o svojom návrate na post československého vyslanca vo Varšave. Tentoraz Slávik už oficiálne predložil
protest proti odovzdaniu svojho úradu. Prostredníctvom nóty adresovanej
riaditeľovi diplomatického protokolu poľského ministerstva zahraničných
vecí Alexandrovi Łubienskému 23. marca 1939 vymenoval za svojho nového
zástupcu18 Jiřího Zedtwitza.
Udalosti, ktoré sa odohrali od 17. do 20. marca 1939, neboli teda také
jednoznačné ako by to mohlo vyplývať zo Slávikových svedectiev. Faktom
ostáva, že Slávik sa rozhodol abdikovať zo svojho postu česko-slovenského
vyslanca vo Varšave. Hneď po vydaní nariadenia o odovzdaní úradu
príslušným nemeckým orgánom oficiálne neprotestoval a nepostavil sa za
kontinuitu Česko-Slovenska tak, ako to neskôr proklamoval počas svojho
pobytu v exile.
Poľská vláda sa v danom období nachádzala v zložitej situácii napriek
tomu, že sa jej v marci 1939 podarilo dosiahnuť toľko proklamovanú poľskomaďarskú hranicu.19 Kontrolu nad strednou Európou, predovšetkým na
južných hraniciach Poľska, prebralo Nemecko. Po vzniku Protektorátu Čechy
a Morava predložil Berlín Varšave nótu, v ktorej sa hovorilo o uznaní
novovzniknutého Protektorátu Poľskom. Váhavá odpoveď v podobe
meritórneho vyhlásenia neprichádzala do úvahy aj vďaka tomu, že Varšava
si nemohla dovoliť zhoršovanie vzťahov so silnejúcim Nemeckom. Beck si
spolu s ostatnými poľskými vládnymi predstaviteľmi uvedomoval, že
vytvorenie Protektorátu malo za následok zvýšenú politickú emigráciu československých politikov na Západ a následné zoskupovanie exilu okolo osoby
Beneša.
Poľsko sa 23. marca 1939 rozhodlo neuznať Protektorát Čechy
a Morava. Uvedené rozhodnutie znamenalo pre Slávika možnosť zotrvať na
česko-slovenskom vyslanectve vo Varšave za podmienky, že ak poľská vláda
prehodnotí svoje stanovisko, vyslanectvo bude bez problémov odovzdané
Nemcom. Varšava dokázala totiž garantovať Slávikovi len neoficiálne uznanie
česko-slovenského vyslanectva, pričom nevylučovala možnosť jeho
definitívneho zrušenia. V ten istý deň, t. j. 23. marca 1939, Slávik poslal
riaditeľovi diplomatického protokolu MSZ Łubieńskemu nótu, v ktorej ho
BRANDES, Detlef: Exil v Londýně 1939 – 1943. Praha : Karolinum, 2003, s. 29.
AÚTGM Praha, f. EB II/1, inv. č. 164, škat. 230, k číslu 238/40.
18
SLÁVIK, Moja pamäť – živá kniha, s. 488.
19
Spoločná poľsko-maďarská hranica bola dosiahnutá krátko po vzniku Slovenského štátu, keď sa Maďarsku
podarilo obsadiť územie Podkarpatskej Rusi. Bližšie k tejto téme porovnaj KRÉDATUS, Juraj: Podkarpatská
Rus v politike Poľska (1933 – 1939). In: Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry, histórie
a kultúry. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 12. – 13. 9. 2002 v Prešove. Prešov :
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 331-340.
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informoval o svojom odchode do USA a o ustanovení svojho zástupcu,
ktorým sa stal chargé d’affaires Zedtwitz.20 Nemecký veľvyslanec v Prahe
Karl Ritter pozastavil s platnosťou od 23. marca 1939 „platy vzdorovitých
zahraničních úředníků“, ktorí boli zároveň pozbavení občianskych práv, bol
im zabavený majetok, pričom boli s okamžitou platnosťou pozastavené aj
finančné prostriedky, ktoré pražské ústredie poskytovalo každý mesiac na
prevádzku jednotlivých úradov.21 Od uvedeného dátumu oficiálne zaniklo aj
česko-slovenské vyslanectvo vo Varšave. Poľská strana zároveň zrušila
oficiálny styk s česko-slovenským vyslanectvom vo Varšave, naďalej bol však
možný písomný styk medzi vyslanectvom a zástupcom náčelníka odboru
MSZ Tadeuszom Zażulińskim.22
Ako už bolo uvedené vyššie, Slávik opustil Poľsko 27. marca 1939.
V Gdyni nastúpil na loď a ešte večer toho istého dňa kontaktoval
rádiotelegramom česko-slovenského vyslanca v Dánsku Čeňka Ibla, ktorého
nasledujúci deň navštívil v Kodani.23 Dňa 28. marca sa Slávik opätovne
vrátil na loď Štefan Bátory, ktorá zamierila do USA. Počas plavby napísal
Ohlas k americkým Slovákom. V ňom apeloval na spojenie v jednotnom boji
za obnovenie Československa so slovami: „Máme pred sebou jediný cieľ:
„Zpäť získať ztratenú slobodu, oslobodiť zotročený národ, vzkriesiť
československú samostatnosť, ktorá medzinárodne trvá.“24 Slávik sa po
svojom príchode do USA 6. apríla 1939 pripojil k Benešovi a jeho akcii za
obnovu predmníchovského Československa. Slávik po príchode do New
Yorku v máji 1939 začal pracovať na generálnom konzuláte. Jeho činnosť
zahŕňala spracovávanie správ, ktoré prichádzali z Varšavy a bolo potrebné
ich pripraviť pre tlač. Okrem toho pripravoval rôzne prednášky, ktorými ho
poverila Telocvičná jednota Sokol a zároveň sa zúčastňoval rôznych
manifestácií po celej Amerike.25
V apríli 1939 bolo na konferencii predstaviteľov slovenských
evanjelických spolkov v Amerike založené Slovenské národné združenie
v Amerike (S.N.S.), ktoré malo predstavovať protipól Slovenskej ligy
v Amerike (SLvA).26 Dňa 18. apríla sa konala konferencia S.N.S., na ktorej sa
zúčastnil aj Slávik. Pri tejto príležitosti predniesol Ohlas k americkým
NĚMEČEK, Jan: Od spojenectva k roztržke. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939 –
1945. Praha : Academia, 2003. s. 12-13. Poľsko zrušilo svoje vyslanectvo v Prahe už 20. marca. Zároveň
pražský konzulát povýšilo na generálny na čele ktorého stál Zygmund Hładký.
21
NĚMEČEK – KUKLÍK – NOVÁČKOVÁ – ŠTOVÍČEK, Dokumenty československé zahraniční politiky, s. 510.
22
NĚMEČEK, Od spojenectva, s. 18.
23
Hoovre Institution and Archives (ďalej HIA), Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škatuľa (ďalej škat.) 35,
SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel, rukopis.
24
AÚTGM Praha, f. EB/II/1, inv. č. 2726, škat. 389.
25
HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35, SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel,
rukopis.
26
BOBÁK, Ján: Posolstvo predsedu vlády Jozefa Tisu americkým Slovákom (jún 1939) – reakcia bývalého
vyslanca Č-SR Juraja Slávika. In: Historický zborník, roč. 19, 2009, č. 1, s. 205.
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Slovákom, ktorý ukončil slovami: „Musíme byť a budeme pevní, verní svojim
tradíciám a ideálom. Nezastaneme a nezaváhame, dokiaľ nezvíťazíme. Národ
pod Tatrami – národ od Šumavy k Tatrám bude slobodný a uháji svoju
slobodu. Tak nám pán Boh pomáhaj.“27 Nasledujúci deň S.N.S. prijalo
manifest, v ktorom vyzývalo, aby sa všetci zapojili „...do oslobodzovacej akcie,
do ktorej vstupujeme po boku bratov Čechov pod vodcovstvom Dr. Edvarda
Beneša, plukovníka Vlad.[imíra] Sv.[etozára] Hurbana, Dr. Juraja Slávika
a ostatných vedúcich činiteľov...“.28
V tejto súvislosti poslal Slávik telegram Osuskému, v ktorom hovoril
o kladnom postoji USA k Benešovi ako k vedúcej osobnosti československej
akcie. Zároveň apeloval na Osuského, aby sa k predmetnej akcii pripojil a pri
tej príležitosti k účasti na nej pozval aj Milana Hodžu. Organizáciou, ktorá by
zastrešovala české aj slovenské spolky podporujúce Beneša, sa mala stať
Československá národná rada. Pre Benešovu akciu bolo potrebné získať aj
slovenských katolíkov žijúcich v USA. O zblíženie so slovenskými katolíkmi
v USA sa pokúsil aj Ján Papánek. Jeho akcia však medzi katolíkmi nenašla
ohlas. Papánkov neúspech viedol k dezinformačnej kampani, zameranej
predovšetkým proti Slovenskej lige v Amerike. Slávik sa po Papánkovom
neúspechu opätovne pokúsil nadviazať spoluprácu so slovenskými
katolíkmi. Využil na to rokovania so Združením slovenských katolíkov (ZSK)
a so Slovenskou ligou v Amerike v máji 1939. Oba Slávikove pokusy boli
neúspešné. ZSK vydalo po rokovaniach 11. mája rezolúciu, v ktorej odmietlo
akékoľvek spájanie sa s „s hnutím E. Beneša za obnovenie Č-SR“. Uvedená
rezolúcia bola poskytnutá americkej tlači, ktorá ho publikovala s istými
úpravami. V upravenej verzii sa však nenachádzala stať, ktorá hovorila
o odmietavom postoji Združenia k Benešovi a jeho akcii. ZSK sa
k publikovanej verzii ostro postavilo, na základe čoho americká tlač opätovne
vydala text rezolúcie, tentoraz už v pôvodnej verzii.29
Na druhý deň sa Slávik zúčastnil zasadania výkonného výboru
Slovenskej ligy v Amerike v spoločnosti Msgr. Štefana Krasuľu. Zasadanie
viedol Jozef Hušek, predseda SLvA. Menovaný sa v prejave postavil proti
Benešovi a proti obnove predmníchovského Československa. Svojím
prejavom vyhlásil v mene SLvA boj „na život a na smrť komunizmu, nacizmu
i fašizmu a čechoslovakizmu“. Slávik reagoval na Hušekov prejav rozsiahlou
obranou Beneša a jeho zahraničnej akcie. Dotkol sa aj otázky postoja Karola
Sidora k samostatnému Slovenskému štátu. Podľa Slávika si Sidor neželal
osamostatnenie Slovenska. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť o zámernom
zavádzaní zo strany Slávika, ktorý chcel dosiahnuť rozkol v slovenských
HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35, SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel,
rukopis.
28
HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35, SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel,
rukopis.
29
BOBÁK, Posolstvo predsedu vlády, s. 205-206.
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katolíckych kruhoch. Prezentovanie Sidora ako „čechoslováka“ sa nestretlo s
pozitívnym ohlasom ani na predmetnom zasadaní. Hušek dal Slávikovi
prečítať list od Sidora, v ktorom jasne prezentoval svoj kladný postoj
k samostatnému Slovensku. Sidor totiž krátko po svojom odchode zo
slovenskej politickej scény v apríli 1939 napísal list Konštantínovi Čulenovi,
zvláštnemu poverencovi slovenskej krajinskej vlády pre styk s americkými
Slovákmi vo Washingtone. V ňom uviedol: „Keby boli v tú noc so mnou
hovorili Nemci, ako sa patrí hovoriť s ministerským predsedom Slovenska ...
možno ja by som bol letel do Berlína možno že by som bol aktívny býval pri
vyhlásení neodvislosti Slovenska.“30
Výsledkom rokovaní medzi Slávikom a SLvA bolo prijatie rezolúcie
o odmietnutí podpory Beneša a jeho úsilia o obnovu predmníchovského
Československa. Zároveň sa SLvA uzniesla na tom, „že Ústredná správa
a výkonný výbor SLvA sa zjednotili na programe podpory a pomoci
slovenskému národu na samostatnom Slovensku v slobodnom slovenskom
štáte“.31 Zároveň SLvA obvinila Beneša, že „sa otočil komunistami
a exponentmi neamerických ideológií, pracuje ruka v ruke s komunistami
a preto vraj americká demokracia nemôže spolupracovať s pohybom dra
Beneša“.32 Slávikove pokusy o zblíženie sa so slovenskými katolíkmi v USA,
na platforme spoločnej podpory Beneša, sa skončili fiaskom. Obe májové
rokovania nepriniesli želané výsledky. Naopak, viedli k posilneniu podpory
pre samostatný Slovenský štát a k snahám o jeho uznanie Spojenými štátmi.
Slávik krátko pred svojím odchodom do Varšavy v júni 1939 absolvoval
ešte niekoľko prednášok. Bola to prednáška „župy Ľudevít Štúr Slovenskej
Telocvičnej Jednoty Sokol v Kenosha, Wisconsin“, kongres kanadských
krajanov v Toronte, konferencia v Buffale, New Yorku a v Minneapolise,
Minnesota. Podľa Slávika práve kongres v Toronte priniesol aspoň čiastočný
úspech, keď bola prijatá rezolúcia „za obnovenie Masarykovej republiky“.
Rezolúcia sa vo svojej podstate postavila za Beneša, jeho vedenie
československého odboja, pričom Československú národnú radu v Chicagu
uznala za „hlavné teleso v oslobodzovacej akcii“. Okrem uvedeného mala byť
taktiež istým spôsobom namierená proti Osuskému, ktorý „dosiaľ ani
slovíčkom neuznal vodcovstvo Benešovo, naopak začal v Československom
Boji hlásať, t. zv. vyslaneckú teóriu“.33

Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNA Bratislava), fond (ďalej f.) Pozostalosť Karola Sidora,
škatuľa (ďalej škat.) 2. List Karola Sidora Konštantínovi Čulenovi zo 14. apríla 1939. KÁZMEROVÁ, Ľubica –
KATUNINEC, Milan: Dilemy Karola Sidora. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 98. Ku korešpondencii medzi
Sidorom a Čulenom porovnaj HOLLÁK, Martin: Vznik Slovenského štátu v korešpondencii Karola Sidora
s Konštantínom Čulenom. In: Historický zborník, roč. 17, 2007, č. 1. s. 115-123.
31
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32
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Na prednáške v Minneapolise 26. júna 1939 Slávik reagoval na
posolstvo34 Jozefa Tisu, v ktorom „vysvetľoval vnútropolitické a medzinárodné
okolnosti vzniku Slovenského štátu“.35 V tomto prípade sa proti sebe postavili
dve rôzne koncepcie a pohľady na spoločný štát Čechov a Slovákov.
Z pohľadu Tisa malo ísť o obhajovanie Slovákov v boji za vlastnú autonómiu
a následný vznik samostatného Slovenského štátu. Na druhej strane, Slávik
aj naďalej zostával v pozícii obrancu čechoslovakizmu a staval sa proti
„separačným“ tendenciám Slovákov, aké zastávali Jozef Tiso, Vojtech Tuka
alebo Ferdinand Ďurčanský. Tisovo posolstvo vyšlo v čase, keď Papánek
rozbehol svoju agitáciu na úkor Slovenskej ligy v Amerike. Naštrbené vzťahy
medzi slovenskými katolíkmi a Benešovými priaznivcami tak nebolo možné
zlepšiť a nepomohla tomu ani Slávikova obrana existencie Československa.
Slávik nakoniec 28. júna 1939 odcestoval na lodi Normandia do Európy.
Počas Slávikovho pobytu v USA poľské MSZ vyhlásilo k 1. júlu 1939
sekvestráciu36 budov česko-slovenského vyslanectva, čím vyšlo v ústrety
nemeckému nátlaku. Jan Křen pripisuje rozhodnutie poľskej vlády
o sekvestráciu zostreniu vzťahov medzi Benešom a generálom Levom
Prchalom, pričom Varšava takýmto spôsobom chcela podporiť postavenie
Prchalu v Poľsku.37 V budovách mali teda aj naďalej pôsobiť osoby patriace
k česko-slovenskému vyslanectvu, pričom za užívanie daných priestorov mali
povinnosť platiť nájom. Podľa Slávika sa poľské úrady snažili tento postup
ospravedlniť tým, že Nemci chceli predmetné budovy odkúpiť od československej vlády. K sekvestrácii však nakoniec nedošlo. Jan Němeček
uvádza, že tieto argumenty poľských úradných miest vyvrátil Zedtwitz, ktorý
argumentoval tým, „že v pozemkových knihách je ako vlastník zapísaná
Republika československá a že v prípade predaja nemôže byť protektorát
považovaný za oprávneného vlastníka“.38 Na Slávikovu žiadosť v otázke
sekvestrácie česko-slovenských budov intervenoval na poľskom MSZ aj
francúzsky veľvyslanec vo Varšave Léon Noël. Menovaný následne informoval
Slávika
o tom,
že
„Poláci nemají
v úmyslu znemožňovať práci
československého vyslanectví“, a že „jde o opatření, kterým chtějí jenom
předejít otevřeně postaveným požadavkům Němců a Slováků na získaní
vyslaneckých budov“.39 V tomto čase česko-slovenské vyslanectvo vo Varšave
viedol Slávikov zástupca Zedtwitz. Tento post zastával aj po jeho návrate
z USA, prakticky až do vypuknutia druhej svetovej vojny a evakuácie
Varšavy pred nemeckými vojskami.40
SLÁVIK, Juraj: Zapredané Slovensko. Odpoveď na posolstvo Msgra Jozefa Tisu. Chicago : Slovenské
národné združenie, 1939. s. 8.
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BOBÁK, Posolstvo predsedu vlády, s. 208.
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Juraj Slávik a zjednotenie československého odboja v Poľsku
Po 15. marci 1939 začali do Poľska prichádzať utečenci z bývalého
Česko-Slovenska, ktorí sa chceli zapojiť do boja proti Nemecku. V tomto čase
sa na poľskom území vytvárala ďalšia základňa československého
zahraničného odboja.41 Ako protipól Beneša v nej vystupoval generál
Prchala. Prchalov príchod do Poľska 26. marca 1939 predstavoval ohrozenie
nielen jednoty formujúceho sa československého odboja, ale aj záujmov
samotného Poľska, keďže ostro zdôrazňoval svoje protinemecké aktivity
v Poľsku. Prchala spolu s bývalým poslancom Františkom Schwarzom
predložil poľskej vláde memorandum na vytvorenie „Československej
revolučnej armády (légií)“. V nej mali byť združení utečenci z Protektorátu a
príslušníci českej menšiny v Poľsku. Padol aj návrh na vytvorenie
„Ústredného výboru Čechov a Slovákov v Poľsku“, ktorého členmi mali byť aj
predstavitelia „varšavskej kolónie“. Podľa Karla Richtera Prchala a jeho
spojenci ešte päť dní pred odovzdaním memoranda vyprovokovali „otevřený
konflikt s čs. vyslanectvím, když svévolně ustavili tzv. Ústřední výbor Čechů
a Slováků v Polsku“.42 Hrozba rozštiepenia československého zahraničného
odboja predstavovala pre Slávika nevyhnutnosť čeliť konfliktu s Prchalom.
Prchala bol ochotný podriadiť sa „zahraničnej centrále“43 za podmienky, že
sa stane vedúcou osobnosťou vojenského odboja na poľskej pôde. Schwarz
sa mal stať členom zahraničného odboja, v ktorom by Beneš bol taktiež len
jedným z členov, a nie „diktátorem“. Avšak podľa Slávika „vysvitalo, že by
spolupráca s gen. Prchalom bola možná, keby pracoval pod trvalým vedením
podpísaného [Juraja Slávika] a bol zbavený vlivu poslanca Schwarza, ktorý
v ňom podnecuje neoprávnené a neodôvodnené ambície“.44
Dňa 5. júla 1939 sa Slávik vrátil zo svojho pobytu v USA do Varšavy.
S direktívami od Beneša sa postavil proti Prchalovým požiadavkám s tým, že
„již tři měsíce existuje zahraniční vedení, jehož ústředí reprezentuje Benešova
osoba a kancelář, v jednotlivých zemích je reprezentována vyslanci“.45
V závere inštrukcií Beneš v súvislosti s otázkou československo-poľskej
spolupráce konštatoval: „... lojálně, ne protipolsky, ale samostatně, důstojně
a celoevropsky...“46

HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35, SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel,
rukopis.
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Krátko po svojom návrate do Varšavy Slávik požiadal o prijatie
u Łubieńského. Na stretnutí s ním 10. júla 1939 sa Slávik predstavil ako
„reprezentant centrály české emigrace soustředěné kolem Beneše v Polsku“.
Zároveň vyjadril poľutovanie nad plánovanou sekvestráciou majetku československého vyslanectva. Z Łubieńskeho strany prišlo ubezpečenie, že Poľsko
nemá v úmysle znemožňovať vyslanectvu určitý druh činnosti, avšak musí
sa uskutočňovať diskrétne. Slávik taktiež žiadal, aby bol jeho úrad zbavený
povinnosti platiť niektoré dane a poplatky a aby mal právo šifry.
Keďže v tomto čase už pôsobil vo Varšave prvý slovenský vyslanec
Ladislav Szathmáry, Slávik sa vrátil do Poľska už nie ako česko-slovenský
vyslanec, ale ako poverenec „Benešova zahraničního vedení“.47 Poľská strana
na Slávikovo oznámenie o opätovnom prevzatí vyslaneckého úradu
nereagovala. Łubieński Slávika 19. júla 1939 informoval o tom, že „polské
úřady tolerují činnost vyslanectví, nemohou ho však uznávat, když bylo
Polskem uznáno Slovensko“. Ďalej Slávikovi pripomenul, že poľská strana
nemá nič proti písomnému styku československého vyslanectva s poľskou
tlačou a československou kolóniou v Poľsku. Všetko sa však malo diať
v neoficiálnej rovine, aby nemecká ani slovenská vláda nemali dôvod
protestovať proti tejto činnosti.48
Slávik pred svojím odchodom do Londýna poslal poľskému MSZ
memorandum. V ňom sa opäť označil za jediného „politického representanta
naší akce v Polsku“ a československý zahraničný odboj pod vedením Beneša
zároveň označil za jednotný, ktorý „funguje ve všech zemích a pracuje
zejména také v úplné shodě se zahraničním vedením a úplné jednomyslnosti
doma v Československu“.49 Slávikovo memorandum bolo v tomto prípade
zavádzajúce. Slávikove vyjadrenia o jednotnosti politického, ale aj vojenského
odboja nekorešpondovali s realitou. Na Západe proti Benešovi stál nielen
Milan Hodža a Štefan Osuský, ale aj slovenskí katolíci v Amerike. Poľskej
strane bolo už v čase vydania memoranda zrejmé, že jednotu
československého odboja narúšajú aj Prchalove vojenské ambície. Slávik
spolu s česko-slovenským diplomatom Vladimírom Znojemským odcestoval
16. júla 1939 z Krakova do Londýna, aby sa spoločne zúčastnili diskusie s
Benešom. Predmetom ich spoločného rozhovoru mala byť otázka
československého vojska v Poľsku. Beneš sa nakoniec rozhodol Prchalu
vymenovať za veliteľa československých jednotiek v Poľsku za podmienky, že

lietadlo smerujúce do Varšavy. HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35, SLÁVIK, Juraj: Moja
pamäť živá kniha VI. diel, rukopis.
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AÚTGM Praha, f. EB/II/1, inv. č. 178, škat. 341. AÚTGM Praha, f. EB/II/1/1, inv. č. 163, škat. 230.
Zvláštnosťou Slávikových správ bolo to, že svoje správy písal aj v slovenskom, aj v českom jazyku. Vo veľkej
miere záležalo, pre koho boli uvedené správy adresované.
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sa Prchala „dopisem nebo telegramem“ zaručí, „že se mu podřídí ve všech
politických i vojenských záležitostech“.50
Dňa 3. augusta 1939 sa Prchala stretol s poľským gen. Wacławom
Stachiewitzom, ktorý ho informoval o tom, že poľská vláda súhlasí, aby
Prchala organizoval československú vojenskú jednotku na území Poľska.
Varšava prijala Prchalovo memorandum, ktoré celkovo obsahovalo päť
základných uznesení. Uvedené uznesenia hovorili o okamžitom vytvorení
československých légií v Poľsku hneď, ako dôjde k vojenskému stretu medzi
Nemeckom a Poľskom, pričom výcvikový tábor pre tisíc československých
dôstojníkov a poddôstojníkov sa mal zriadiť okamžite po schválení
memoranda poľskou stranou. V prípade vojny mali byť československí
dobrovoľníci uvoľnení do poľskej armády.51 V tomto čase poľská strana síce
povolila tvorenie československých légií na jej území, to však podľa Slávika
znamenalo, že „povolili ubytovanie čs. dobrovoľníkov v Krakove a potom
koncom augusta v Lesznu u Baran[o]wicz, na ruských hraniciach“.52 Slávik
reagoval nátlakom na Prchalu, aby uvedené povolenie prijal, ale Prchala sa
Slávikovmu nátlaku odmietol podriadiť.53
Slávik o týchto udalostiach informoval Beneša prostredníctvom listu,
v ktorom sa zmienil aj o svojom rozhovore s Tomaszom Arciszewským.
Rozhovor sa mal týkať postoja poľskej vlády k Prchalovi a jeho aktivitám
v Poľsku. Podľa Slávika sa Arciszewski vyjadril, že išlo o akciu z poľskej
vojenskej strany, pričom poľské MSZ do jej priebehu nijakým spôsobom
nezasahovalo.
Pravdepodobne
išlo
zo
strany
poľského
generála
o zavádzajúcu informáciu, keďže názory a postupy predstaviteľov poľskej
armády boli v úzkej zhode s poľským MSZ. V tejto súvislosti Jan Křen
poukazuje na Osuského postoj voči Slávikovým diplomatickým aktivitám.
Podľa Křena Osuský bol toho názoru, že predovšetkým Slávik a jeho otvorené
hlásenie sa k Benešovi niesli vinu za uvedený postup poľskej vlády.54
V tejto situácii bolo pre Beneša a jeho prívržencov dôležité, aby bol
Prchala ochotný s nimi spolupracovať. Z uvedeného dôvodu Beneš pozval
Prchalu do Londýna na rokovanie o vzájomnej spolupráci. Podľa Slávika to
bola posledná možnosť ako získať Prchalu na Benešovu stranu. Situácia sa
nakoniec vyvinula inak, ako Beneš a Slávik predpokladali. Do britskej
metropoly namiesto Prchalu odcestoval jeho politický radca Schwarz, pričom
do Londýna odchádzal s jasnými inštrukciami, aby Benešovi v ničom
neustupoval.55 Menovaný o rozhovoroch s Benešom spísal rozsiahlu správu,
v ktorej sa zaoberal Benešovými stanoviskami k rôznym otázkam
RICHTER, Československý odboj, s. 25.
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československého odboja.56 V tejto súvislosti Slávik nevidel inú možnosť len
prerušiť s Prchalom všetky styky, pričom považoval za dôležité označiť jeho
akciu za separátnu. Zároveň chcel o uvedenom informovať domácu aj
zahraničnú verejnosť, a tým znemožniť vytváranie československého vojska
v Poľsku pod Prchalovým vedením.57
Keďže sa Benešovi v tomto čase podarilo dosiahnuť aspoň formálny
súhlas Osuského so svojimi názormi, bolo potrebné, aby rovnaký výsledok
dosiahol aj u Prchalu. Beneš poslal Slávikovi do Varšavy inštrukcie, podľa
ktorých mal Prchalovi odovzdať ultimátum o jeho konečnom stanovisku
v otázke podriadenia sa londýnskemu ústrediu. Pokiaľ by sa Prchala
rozhodol pre spoluprácu, mal si vybrať medzi velením československým
jednotkám vo Francúzsku alebo v Poľsku. Ak by sa rozhodol pre Poľsko, mali
sa upraviť kompetencie vedúcich činiteľov tamojšieho československého
odboja. To by znamenalo, že Slávik by zostal aj naďalej vedúcou osobnosťou
v oblasti politických a diplomatických otázok, pričom by o nich informoval aj
Prchalu. Generál sa zas mal podriadiť centrálnemu vojenskému veleniu
a v otázkach vojensko-politických, respektíve vojenských, sa mal riadiť
vnútornými smernicami československého zahraničného ústredia.58 Pokiaľ
by Prchala zaujal negatívne stanovisko, „znamenalo by to jeho exkomunikaci
z jednotného zahraničního odboje“.59
Aj napriek neustálym výzvam, londýnske ústredie československého
odboja nemalo k dispozícii jednoznačné Prchalovo vyhlásenie o jeho lojalite.
Dňa 31. augusta 1939 dostal Slávik list z Londýna, v ktorom Beneš súhlasil
s poverením Prchalu funkciou veliteľa československých jednotiek v Poľsku
za predpokladu, že prijme všetky podmienky, ktoré jasne hovorili o jeho
vojenskom a politickom podriadení sa odboju sídliacemu v Londýne. Pri tejto
príležitosti bol Ludvík Svoboda poverený spolu s niekoľkými ďalšími
dôstojníkmi, aby danú vec prediskutovali s Prchalom. V uvedený deň sa
Prchala zúčastnil porady na česko-slovenskom vyslanectve vo Varšave, kde
mu Slávik tlmočil Benešovo ultimátum. Prchala na ultimátum neodpovedal
ihneď, ale vyžiadal si čas na rozmyslenie.60 Po stretnutí so Svobodom a jeho
skupinou sa Prchala rozhodol podriadiť vo všetkých oblastiach Benešovmu
vojensko-politickému vedeniu. Prchala požiadal Beneša, aby mu bolo zverené
vojenské velenie v Poľsku, pričom sa zaviazal, že zorganizuje československú
jednotku ako súčasť zahraničnej armády. Podpísané vyhlásenie
v Prchalovom mene priniesol na vyslanectvo Karel Palkovský.61
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Situácia v Poľsku bola čoraz komplikovanejšia. Dňa 23. augusta 1939
bol podpísaný pakt o neútočení medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom a
následne na to 25. augusta podpísalo Poľsko zmluvu s Veľkou Britániou
o vzájomnej pomoci. K dohode, ktorá nakoniec legalizovala Prchalu vo vedení
československých jednotiek v Poľsku, sa dospelo v období, keď už na
poľskom území prebiehala všeobecná mobilizácia vyhlásená 30. augusta
1939. Poľsko-nemecké napätie sa stupňovalo a vyústilo 1. septembra 1939
do útoku Nemecka proti Poľsku, za účasti Slovenského štátu. Československé vyslanectvo vo Varšave reagovalo na novovzniknutú situáciu
mnohými demonštráciami, na ktorých vystúpil aj Slávik s Prchalom.62
Zložitá situácia sa dotkla aj československých vojenských jednotiek.
Dňa 3. septembra 1939 bol vydaný dekrét o vzniku československých légií
v Poľsku, pričom už 11. septembra 1939 sa transport československých
vojakov vydal smerom na Rovno a Ľvov. Vlak s československými vojenskými
jednotkami musel pod tlakom nemeckého vojska zmeniť smer trasy na
Tarnopol. Vlak nakoniec zastavil na stanici Hłuboczek Wielki. Svoboda
musel čeliť hrozbe útoku nemeckých vojsk a následnému zajatiu svojich
jednotiek. Pre prípad ústupu zvažoval dve možnosti. Prejsť so skupinou vojsk
do ZSSR alebo do Rumunska. Konečné rozhodnutie o ďalšom postupe hodlal
Svoboda prijať až po vyjadrení Slávika, ktorý mal poskytnúť informácie
o tom, ako má postupovať v prípade prechodu vojenskej skupiny na
sovietsku alebo rumunskú pôdu.63
Česko-slovenské vyslanectvo začalo s evakuáciou 6. septembra 1939.64
V tomto období sa ostatné diplomatické úrady vo Varšave už nenachádzali.
Slávik spolu s Josefom Hejretom odišli do Krzemieńca nad Vislou, pričom
Prchala so svojím štábom a niekoľkými úradníkmi vyslanectva zamierili do
Leszna u Baranowicz.65 Slávik s Hejretom sa do Krzemieńca dostali 9.
septembra. Krátko po ich príchode bolo mesto niekoľkokrát bombardované
Nemcami. Situácia v meste bola ďalej pre diplomatický zbor nebezpečná,
a tak sa Slávik s Hejretom pohli smerom k poľským hraniciam do mesta
Zaleszczyky.
Dňa 15. septembra Slávika navštívili Zedtwitz s Procházkom a Aloisom
Schweitzerom, aby ho informovali o Svobodových plánoch. Slávik
NĚMEČEK, Od spojenectva, s. 26.
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Bratislava : Prodama, 2006, s. 207 autor uvádza, že Slávik opustil Varšavu až 7. septembra 1939. V. Znojemský
vo svojej správe z 27. septembra 1939 informoval, že Slávik opustil Varšavu 5. septembra. AÚTGM Praha, f.
EB/II/1, sign. 40/119/VIII/Polsko/62, škat. 473.
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HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35. SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel,
rukopis.
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prostredníctvom Schweitzera poslal Svobodovi odpoveď, v ktorej sa prikláňal
k postupu na územie ZSSR.66 Zároveň ho informoval o začatí rozhovorov
medzi ním a sovietskym vyslancom Nikolajom Šaronovom a sovietskym atašé
Pavlom Rybalkom. Slávik ihneď po svojom príchode do Krzemieńce nadviazal
diplomatické kontakty s Britmi, Francúzmi, Rumunmi aj so Sovietmi.67
Možnosť prechodu československých vojenských jednotiek na územie Litvy
alebo Lotyšska Slávik zamietol. Jednak preto, že s uvedenými štátmi
nenadviazal diplomatické kontakty, a jednak bol toho názoru, že by
predstavitelia uvedených štátov „neměli ... odvahy naše legie přes hranice
pustiti“.68 Situácia s evakuáciou československých jednotiek sa nakoniec
vyvinula inak, ako si Slávik predstavoval. Úspešný bol len v rokovaniach
s rumunskou stranou. Sovietsky vyslanec Šaronov sa v tom období zdržiaval
ešte v Moskve, pričom do Poľska sa mal vrátiť 18. septembra. Príslušné
informácie od Slávika sa k Svobodovi nedostali, a tak časť československých
vojenských jednotiek postupovala smerom na Rumunsko a časť sa vydala
naproti postupujúcej Červenej armáde.
Samotný Slávik mal v úmysle, že po získaní príslušných víz odíde do
ZSSR. Počítal aj s možnosťou nevyhnutného odchodu s diplomatickým
zborom do Rumunska, odkiaľ by sa pokúsil dostať na Západ. Podľa svojej
správy, sa Slávik plánoval dostať do ZSSR a spojiť sa s Fierlingerom, aby
zariadil potrebné veci pre československé vojenské jednotky. Počas písania
svojho listu v Krzemieńcu padli v jeho okolí štyri nemecké bomby. Na
základe tohto útoku Slávik predpokladal, že sa prechod diplomatického
zboru cez rumunské hranice urýchli.69 Po správach o okupácii východných
poľských oblastí Červenou armádou sa Slávik vydal do Černovíc. Informoval
o tom v liste zanechanom v hoteli v Zaleszczykách, kde predtým sídlil.70
Podľa Slávikovho záznamu cestoval z Rumunska do Turecka, odtiaľ do
Grécka, Egypta, opäť do Grécka, Talianska a nakoniec do Marseille, odkiaľ
sa vydal do Paríža.71
Postavenie Slávika v Poľsku, po rozpade Česko-Slovenska v marci
1939 až do jeho odchodu do Paríža, nebolo jednoduché. Slávikovo otvorené
hlásenie sa k Benešovi a jeho politike predstavovalo jednu z veľkých
prekážok medzi ním a poľskou vládou. Frakcia československého vojenského
odboja pod vedením Prchalu predstavovala protipól Benešovej politiky
V tomto kontexte vyznieva Slávikove tvrdenie na zasadaní ČSNV 2. februára 1940 o odobrení prechodu
Svobodových jednotiek na rumunské územie tendenčne. Jeho správa sa nezhoduje so Svobodovým tvrdením.
KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena: Dokumenty Československé zahraniční politiky. Od
rozpadu Česko – Slovenska do uznání československé prozatimní vlády 1939 – 1940. Příloha. Zápisy ze zasedání
Československého národního výboru 1939 – 1940. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999, dokument číslo
(ďalej dok. č.) 46, s. 262-263.
67
AÚTGM Praha, f. EBII/1, sign. V174/3, škat. 178.
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RICHTER, Československý odboj, s. 38.
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AÚTGM Praha, f. EB/II/1, sign. V174/3, škat. 178.
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NĚMEČEK, Jan: Ve vedení československého, s. 121. AÚTGM Praha, f. EB/II/1, sign. V174/3, škat. 178.
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HIA, Standford, CA. Juraj Slavik Collection, škat. 35, SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť živá kniha VI. diel,
rukopis. NĚMEČEK, Ve vedení československého, s. 207.
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v Poľsku. Nedôvera, ktorú poľské vládne kruhy prechovávali k Benešovi
a mocenské ašpirácie Becka bránili priaznivému vývoju československopoľských vzťahov v turbulentnom období pred druhou svetovou vojnou.
Česko-slovenské vyslanectvo vo Varšave oficiálne fungovalo do 14.
septembra 1939. Poľské ministerstvo zahraničných vecí aj naďalej tolerovalo
jeho činnosť, pokiaľ išlo o vydávanie pasov a víz, ako aj vojenskú spoluprácu.
Diplomatický status úradníkov vyslanectva však nebol uznávaný.
Vyslanectvu bolo umožnené pokračovať v činnosti až do definitívnej
evakuácie nielen samotného úradu, ale aj „ostatnej [časti] diplomatickej
misie“.72
Resume:
Diplomatic and political activities of Juraj Slávik after the March events of 1939
Slavik's position in Poland after the break-up of Czecho-Slovakia in March 1939 until
his departure for Paris was not easy. Slavik's open statement to Benes and his policy was
one of the main obstacles between him and the Polish government. The breakthrough of the
Czechoslovak military resistance under the leadership of Prchala represented the opposite of
the Polish Beneš's policy. Distrust of the Polish government circles against Benes and Beck's
powerful efforts prevented the favorable development of Czechoslovak-Polish relations in the
turbulent period before the Second World War. The Czech-Slovak Embassy in Warsaw
officially operated until 14 September 1939. The Polish Ministry of Foreign Affairs continued
to tolerate its activities in issuing passports and visas, as well as military cooperation.
However, the diplomatic status of embassy officials was not recognized. The Embassy was
allowed to continue its activities until the evacuation of not only the Office itself, but also
the "other [partly] diplomatic mission".
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AÚTGM Praha, f. EB II/1, inv. č. 164, škat. 230, k číslu 238/40.
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Spurný vyslanec Ladislav Szathmáry
Michał Jarnecki

Na fotografii Ladislav Szathmáry vo svojej pracovni

Počas prvej Československej republiky zohralo významnú politickú
úlohu v spoločnom štáte pomerne málo Slovákov, diplomatické služby
nevynímajúc. V tejto oblasti jednoznačne dominovali Česi, ktorí nedbali na
paritné zastúpenie dvoch oficiálne bratských a nepochybne vzájomne
blízkych slovanských národov. Jedným z tých relatívne nemnohých, ktorí sa
zapísali do dejín medzivojnovej politiky, bol Ladislav Szathmáry.
Jeho biografia odzrkadľuje životnú cestu viacerých slovenských
inteligentov prvej polovice 20. storočia. Pochádzal z maďarónskej rodiny, bol
synom generála rakúsko-uhorskej armády, veliteľ 15. pluku honvédov Gejzu
Szathmáryho. Narodil sa 10. septembra 1895 v Trenčíne, stredoškolské
vzdelanie získal na gymnáziu v Užhorode, kde slúžil jeho otec. Ekonómiu
a právo študoval na univerzite v Budapešti (ako aj na viac prakticky
zameranej Obchodnej akadémii), ako aj na študijnom pobyte v Paríži.
Podobne ako mnohí jemu podobní slúžil počas prvej svetovej vojny, v rokoch
1915 – 1918, v cisársko-kráľovskej armáde (iná predsa na slovenskom území
neexistovala). V posledných mesiacoch ozbrojeného konfliktu pracoval ako
úradník v ústredí na udeľovanie pomoci ľuďom v núdzi. Po vzniku
Československa vstúpil do štátnej služby spoločného štátu a od 1. novembra
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do 25. decembra 1918 bol zamestnaný ako úradník u československého
predstaviteľa v hlavnom meste Maďarska. Takmer ďalšie dva roky pracoval
ako zástupca tajomníka Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska,
podliehajúc zástupcovi ministra Milanovi Ivankovi. Od 1. decembra 1920
začal pracovať na Ministerstve zahraničných vecí (MZV), pravdepodobne sa
venoval okrem iného zmluvám s Rumunskom. Prvé roky slúžil v pražskej
centrále, od 1. 1. 1926 do 30. 6. 1929 zas na československom vyslanectve
v Paríži. Ďalšie dva roky strávil opäť v centrále v pražskom Černínskom
paláci, sídle MZV. Od septembra 1931 do januára 1933 plnil funkciu tzv.
tajného radcu II. triedy v československom vyslanectve v Belehrade, v rokoch
1933 – 1936 pracoval ako generálny konzul vo Viedni. Jeho služobná kariéra
akcelerovala v roku 1936, keď bol nominovaný na tajného radcu I. triedy na
vyslanectve ČSR v Berlíne. Nadviazal tam mnoho významných a vzácnych
kontaktov, najmä s pracovníkom francúzskeho veľvyslanectva, neskorším
gaullistom Mauricom Dejeanom.1 Jeho vzťahy s priamymi nadriadenými,
vyslancom Vojtechom Mastným a jeho zástupcom Miroslavom Schubertom,
neboli najlepšie a panovalo v nich napätie, ktoré vyplývalo z inej vízie politiky
a štýlu jej vedenia, čo krátko po skončení vojny dokonca takmer viedlo
k súdnej dohre. Mastného urazili vyhlásenia Ladislavovej manželky Věry
Szathmáryovej-Vlčkovej, hoci sa zdá, že averzia bola vzájomná.2
Krátko po mníchovskej tragédii mal zvažovať opustenie stanoviska
a odchod na Západ, ale jeho francúzski a britskí priatelia ho vraj od tohto
kroku odrádzali argumentom, že v diplomacii bude užitočnejší ako
uvedomelý pozorovateľ a, pokiaľ to bude možné, tiež informátor.
Niekoľkokrát diskutoval s N. Dejeanom, ktorý sa s ním podelil o informáciu
o snahách Tretej ríše odtrhnúť a podriadiť si Slovensko. Utvrdil ho tiež
v presvedčení, že významným pracoviskom by bola aj Varšava, ktorá sa
stane predmetom nemeckého nátlaku, ba dokonca sabotáže, keby sa
nechcela poddať.3 Napokon zvíťazil jeho slovenský pragmatizmus
a v novembri 1938 vstúpil do HSĽS (Hlinkovej slovenskej ľudovej strany).
V Berlíne mal na zreteli nielen spoločné federatívne (keďže II. republika po
Mníchove mala takéto zriadenie), ale aj slovenské záujmy. V januári sa na
dva týždne vrátil do Prahy a Bratislavy, kde hovoril s Jozefom Zvrškovcom,
delegátom autonómnej slovenskej vlády na federatívnom MZV, ako aj so
samotným Jozefom Tisom, šéfom autonómneho kabinetu, ktorý bol za
Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha (ďalej AMZV), Politické zprávy Berlín, 1939, č. 4, 9, 13, 18, 20;
NĚMEČEK, Jan: Ladislav Szathmáry – portrét diplomata. In: Slovanský přehled, roč. 80, 1994, č. 2, s. 225-226;
DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa, díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918 ‒
1992). Praha : Academia, 2013, s. 228-229.
2
SZATHMÁROVÁ-VLČKOVA, Věra: Putování za svobodou. Praha : Československý Kompas, 1946; Archiv
Akademie Vĕd ČR (Ústřední archiv ČSAV), Pozůstalost J. Opočenského, materiał nieuporządkowany;
SZATHMÁRY, Ladislav: Tajná správa o činnosti dr. L. Szathmáryho v Berlíne, Bratislave a Varšave 1936 –
1939. In: BYSTRICKÝ, Valerián – LETZ, Róbert – PODOLEC, Ondrej (eds.): Vznik Slovenského štátu. 14.
marec 1939. Spomienky aktérov historických udalostí, 2. díl. Bratislava : AEPress, 2008, s. 180-181.
3
SZATHMÁRY, Tajná správa o činnosti dr. L. Szathmáryho, s. 186-187.
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tvorenie vlastnej politiky a zahraničnej služby.4 Po návrate do Berlína sa
v dôsledku zhody okolností – Mastný odišiel do dôchodku a jeho zástupca
Schubert sa zakrátko vrátil do Prahy – stal posledným berlínskym chargé
d’affaires medzivojnového Československa a stal sa akýmsi „zastupujúcim
pracovníkom“. Onedlho bol aj priamym svedkom tragédie druhej republiky.
V prvých marcových dňoch dostal od francúzskeho priateľa M. Dejeana
informáciu o eskalácii nemeckého nátlaku na pražskú vládu a pohyboch
ríšskych vojsk, ako aj o zavádzajúcej odpovedi Auswärtiges Amt na
francúzsku nótu. Tá sa týkala Hitlerovej garancie hraníc druhej republiky,
ktorú prisľúbil ešte v Mníchove. V tejto súvislosti sformuloval správu do
Prahy – pravdepodobne ju neposlal Schubert, ktorý nota bene v tých dňoch
končil svoju službu. Zástupca veľvyslanca to však neskôr popieral.5
Szathmáry bol tiež svedkom posledného dejstva drámy, likvidácie jeho
dovtedajšej krajiny počas pamätnej marcovej návštevy prezidenta Emila
Háchu v hlavnom meste Tretej ríše. Dostal od neho dokonca osobné
poďakovanie za lojalitu voči dohárajúcemu štátu.6 Po páde Československa
14. marca 1939 vstúpil do diplomatických služieb mladého slovenského
štátu. Deň predtým sa v Berlíne stretol s kňazom – premiérom Jozefom
Tisom a Ferdinandom Ďurčanským, budúcim šéfom rodiacej sa slovenskej
diplomacie. Prosili ho o dočasné zastupovanie záujmov vlasti na tomto
kľúčovom pracovisku. Niekoľko týždňov zostal v Berlíne, kde sa rozdávali
karty pre celý región. Slovenské záležitosti reprezentoval pri rieke Spréva, až
kým 19. 4. 1939 za vyslanca v Nemecku nebol menovaný Matúš Černák.
Poľsko bolo medzi štátmi, ktoré ako prvé uznali nezávislosť Slovenska,
a to už 15. marca 1939. Nie je jasné, či bolo prvé, alebo druhé až po
Maďarsku.7 Bez ohľadu na dlhú hranicu, druhú najdlhšiu po tej maďarskej,
patrilo Poľsko spolu s Nemeckom a Maďarskom k najvýznamnejším
partnerom Slovenska. Prinajmenšom posledných dvadsať rokov svedčilo
o tom, že tento sused má na rozdiel od Maďarska pre slovenskú vec
sympatiu i pochopenie. Druhá Poľská republika bola dokonca dlho
považovaná za ochrancu slovenského odstupu a separatizmu od Prahy, keď
sa začali objavovať trhliny a sklamania v spoločnom štáte na druhej strane
Tatier a Beskýd. Iste, tieto poľské sympatie v sebe skrývali značnú dávku
konjunkturalizmu a často boli reakciou na chladné vzťahy s krajinou pod
vedením Masaryka a Beneša, ako aj na podporu ukrajinskej iredenty
v Poľsku zo strany Hradu. Nemožno však poprieť, že kultúrne elity i verejná
mienka prechovávali voči Slovákom autentické sympatie. Dokonca aj
SZATHMÁRY, Tajná správa o činnosti dr. L. Szathmáryho, s. 187-188; NĚMEČEK, Ladislav Szathmáry, s.
226.
5
SZATHMÁRY, Tajná správa o činnosti dr. L. Szathmáryho, s. 189-193; taktiež J. Nemečkom citovaný
dokument – Personalni spis M. Schuberta v AMZV.
6
NĚMEČEK, Ladislav Szathmáry, s. 226.
7
ORLOF, Ewa: Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938 ‒ 1939. Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1980, s. 134.
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Maďari, považovaní za vytúženého a historicky osvedčeného spojenca, museli
akceptovať odlišný prístup Poliakov k slovenskej otázke. Eventuálna hranica
mala z poľského uhla pohľadu viesť na úseku Podkarpatskej Rusi. Žiaľ, na
tomto svetlom obraze vzájomných poľsko-slovenských sympatií sa koncom
roka 1938 objavili tiene nevraživosti, ktoré predstavovali rozbušku do
budúcnosti. Tým problémom sa stali územné revindikácie na slovenskej
časti
hranice
s pomníchovským
Československom,
podporované
diskutabilnými expertízami v podobe prác Władysława Semkowicza. Varšava
svoje kroky z jesene 1938 neodhadla a nepremyslela do dôsledkov, ktoré
viedli až k diplomatickej nóte z 1. novembra s konkrétnymi požiadavkami.8
Boli etnicky a historicky podmienené nároky – akokoľvek oprávnené,9 no pre
druhú stranu kontroverzné –, na niekoľko obcí na Orave, Spiši či Kysuciach
hodné straty povesti u Slovákov, zaskočených poľskými postulátmi? Tí boli
ešte v októbri 1938, po návšteve čelného polonofila vo vedení HSĽS Karola
Sidora v Poľsku, presvedčení o nemennom priateľskom stanovisku Poľska
bez územných nárokov okrem údajných „drobných“ úprav (o ktorých sa šírili
klebety), pričom o spoločnú poľsko-maďarskú hranicu sa zaujímali len na
úseku Podkarpatskej Rusi.10 Nároky však neohlásilo Maďarsko, ktoré malo
záujem o zaľudnené a hospodársky vzácne územia, na čo si už Slováci zvykli,
ale štát považovaný za priateľský. Napriek tomu, že poľské požiadavky boli
určené síce zmenšenému, no ešte stále existujúcemu Československu
a týkali sa málo zaľudnených oblastí, cenu i tak zaplatili Štefánikovi rodáci.
Dovolím si tvrdiť, a nie sám, že otázka územných revindikácií na slovenskom
pohraničí bola zásadnou poľskou chybou, bez ohľadu na slovenskú citlivosť.
Objektívne totiž ešte viac hnala Bratislavu do náručia Berlína. Atmosféru
navyše zaťažili klebety či chýry o plánovanom rozdelení Slovenska Poľskom
a Maďarskom.11
Pocit sklamania, rozčarovanie z poľského postoja boli hlboké. Jeho
symbolmi môže byť báseň Dr. Františka Šubíka, vystupujúceho pod
básnickým pseudonymom Andrej Žarnov, ktorý už skôr získal ocenenie
Poľskej akadémie literatúry. Hoci bol dovtedy považovaný za polonofila, 6.
novembra 1938 publikoval v časopise Slovák emotívne dielo, v ktorom sa
Memoriał W. Semkowicza 8. 10. 1938 i Nota dyplomatyczna poselstwa polskiego w Czechosłowacji z
1. 11. 1938. In: ORLOF, Ewa – PASTERNAK, Andrzej (eds.): Stosunki polsko-czecho-slowackie w latach 1918
‒ 1939. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 129-133 a 137-138.
9
Poľská strana tvrdila, že tamojší obyvatelia sú etnickí Poliaci, pričom sa opierala o hláskoslovnú podobnosť
goralského nárečia s poľštinou. Slovenská strana pri určovaní identity goralov argumentovala ich národnostným
povedomím. Drvivá väčšina z nich sa totiž hlásila k slovenskej národnosti. Pozri napr.: MATULA, Pavol:
Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939. Krakov : Spolok Slovákov v
Poľsku, 2012, s. 5 (pozn. prekl. P. Matulu).
10
Na jednej strane anonymný článok v poľskom denníku Ilustrowany Kurier Codzienny (ďalej IKC),
14. 10. 1938, vyzývajúci k „legitímnym” posunom v Karpatoch a na druhej Slovák zo dňa 23. 10. 1938 s
článkom O aké poľsko-maďarské hranice ide?
11
ORLOF, Dyplomacja polska, s. 109-118; OLEJKO, Andrzej: Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor.
Wojskowo polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski i Słowacji 1918 ‒ 1938. Kraków;Rzeszów : Wigmart &
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 187-188.
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možno trochu naivne odvolával na veľkých poľských tvorcov, ktorí by spolu
s prírodou akiste nesúhlasili s krivdou slovenského národa v čadčianskom
okrese a Javorine.12 Symbolická je aj zmena orientácie ďalšieho ľudáckeho
predstaviteľa Karola Murgaša z polonofila na germanofila. Ten sa rozhorčený
poľskými nárokmi stal zarytým odporcom poľskej štátnosti. Na rastúce
antipoľské (ako aj antičeské) nálady na Slovensku na jeseň 1938, konkrétne
v októbri, si zo svojho pobytu spomínal aj Wincenty Witos.13
Dobrovoľne či nasilu germanofilskí vodcovia, ktorí sa i tak nachádzali
pod obrovským nemeckým tlakom, v každom prípade získali cenný dôvod pre
svoj prohitlerovský kurz. Na vyvolanie protipoľských emócií využili príslušnú
propagandu. Treba priznať, že sa postarali o širšie historické pozadie
potenciálnych i skutočných sporov, keď pripomínali konflikt na Spiši a Orave
z rokov 1919 – 1920, čo malo dokazovať, že už vtedy sa Slovákom udiala
nejaká veľká krivda, hoci to nebola pravda. Väčšina sporných území sa aj
tak stala súčasťou I. ČSR. Podľa tisovského naratívu sa mali na území
priznanom Poľsku konať odnárodňovacie akcie. Z etnicky zmiešaných
regiónov sa v skutočnosti nachádzalo v Poľsku len 20 % územia Oravy a len
takmer 4 % Spiša. Poľská republika, smrteľne ohrozená sovietskou ofenzívou
a pod nátlakom západných mocností, ale aj Československa blokujúceho
transporty so zbraňami,14 musela akceptovať hranice, ktoré navrhla Rada
Veľvyslancov 31. júla 1920. V Poľsku dominovalo najväčšie sklamanie zo
straty tešínskeho Sliezska, ale aj z tých malých území na slovenskej strane.
Počas mníchovskej konferencia sa opäť roztočilo koleso dejín a teraz Poľsko
vystúpilo so svojimi požiadavkami vrátenia okrem tešínskeho Sliezska,
z pohľadu Varšavy najdôležitejšieho, aj de facto maličkých vyššie
spomenutých území. Poľsko k tejto otázke pristupovalo aj s ohľadom na
prestíž, napínalo svaly, aby ukázalo, že je relevantným hráčom
v medzinárodnej politike. Dnes sa tieto veľmocenské sny môžu zdať smiešne,
ale vtedy predstavovali aj akúsi kompenzáciu pre poľskú verejnú mienku
a propagandu. Kúsky slovenského pohraničia, ktoré boli predmetom
poľských postulátov (išlo predovšetkým o Spišskú Javorinu), obývalo okolo
šesťtisíc ľudí. Slabnúca Praha tam nechcela zorganizovať plebiscit a navrhla
povolať medzivládny delimitačný výbor na určenie hraničnej línie. Napokon
sa 30. 11. 1938 k Poľsku pričlenilo 226 km2 zo slovenského pohraničia, kde
žilo 4 280 osôb. Časť z nich pred implementáciou hranice dobrovoľne odišla
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ďalej AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (d. MSZ), sygn.
5596, k. niewyraźny nr, Raport konsula Wacława Łacińskiego, 11.11.1938.
13
WITOS, Wincenty: Moja tułaczka 1933 ‒ 1939. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967, s. 484488.
14
Situácia bola o niečo komplikovanejšia, ako ju interpretuje väčšina poľskej historiografie. Transporty boli
blokované štrajkujúcimi českými železničiarmi, ktorí odmietali poskytovať pomoc Poľsku v boji proti
boľševickému Rusku. Pražská vláda proti nim nasadila i vojsko, no problém sa nepodarilo vyriešiť. Druhou
vecou je, že Benešovi to mohlo vyhovovať a napomáhalo mu to vo vyvíjaní tlaku na Poľsko. Pozri napr.:
FRIEDL, Jiří: Prečo sme neboli spojencami? Československo a Poľsko v rokoch 1918 – 1939. In: Historická
revue, 2018, č. 11, s. 48-53 (pozn. prekl. P. Matula).
12
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na Slovensko. Ak aj tieto zmeny neboli veľké – hoci v prípade malého štátu
sa o tom dá diskutovať – zanechali protipoľskú nevraživosť, akýsi pocit
horkosti, z ktorých sa mohla zrodiť túžba po odplate. Andrzej Krawczyk vo
svojej zaujímavej knihe o Slovensku za vlády J. Tisa príliš ľahkomyseľne
nazýva slovenské nároky, a najmä prinavrátenie stratených okrajov štátu,
malichernými.15 Poľský vedec by mal tiež zo slušnosti priznať, že za také
možno a’rebours považovať aj predchádzajúce poľské požiadavky. Slovenské
elity tiež neboli vždy vnímané s náležitou vážnosťou a rešpektom,
pristupovalo sa k nim s protekcionizmom či sarkazmom a nelichotivým
hodnotením v zákulisí, čo správne vo svojom článku vyzdvihol Tadeusz
Trajdos.16
Mladá slovenská štátnosť, na čo správne poukázal práve A. Krawczyk,
sa musela takmer okamžite vysporiadať s veľkou geopolitickou výzvou
v podobe politiky voči Poľsku, ktoré sa ocitlo v hľadáčiku Tretej ríše. Tá bola
zas garanciou slovenskej nezávislosti a bariérou voči ďalším maďarským
nárokom. Maličké Slovensko bolo potrebné na obkľúčenie Poľska, ak by
povolilo presun nemeckých vojsk. Nemecko však chcelo viac, konkrétne
aktívnu účasť na agresii proti spoločnému susedovi, ktorému predstavilo
návrh, ktorý sa tzv. neodmieta.17 Voľba nebola jednoduchá, manévrovacie
pole neveľké a nátlak zo strany garanta nezávislosti obrovský. Poľskí vedci
by to mali mať na pamäti, na čo A. Krawczyk niekedy zabúda. Na neutralitu
nezostávalo mnoho priestoru. Realita tlačila Slovensko do úlohy poľského
nepriateľa. Bez ohľadu na to, aký máme názor na prezidenta, ten sa mohol
obávať, že Slovensko pohltí Maďarsko, ktoré plánovalo obnoviť historické
hranice svätoštefanskej koruny (ukázala to už prvá viedenská arbitráž
z novembra 1938, ako aj tzv. malá vojna z marca 1939 už po anexii
Podkarpatskej Rusi). Ťažko povedať, čo by bolo spravilo Nemecko po
prípadnom slovenskom nesúhlase, ale sklamaná Ríša mohla súhlasiť
s ďalším ukrojením zo slovenského územia v prospech Maďarska.
Nemecko vo svojom scenári predvídalo, že slovenská armáda útočiaca
na Poľsko v rámci nacistickej vojenskej mašinérie bude mať okolo 50 tisíc
vojakov. Nemecká strana čakala v júli na konečné rozhodnutie vlády
v Bratislave. Ako vieme, Tiso prijal spomenutý návrh, ktorý sa neodmieta,
aby nemecké vojská vstúpili na slovenské územie a aby sa Slovensko zapojilo

KRAWCZYK, Andrzej: Słowacja księdza prezydenta (Josef Tiso 1939 ‒ 1947). Kraków : Znak, 2015, s. 135136 i Trzeci agresor. Słowacja w kampanii wrześniowej 1939 roku. In: Dostupné na internete:
<https://twojahistoria.pl/2017/11/13/trzeci-agresor-slowacka-inwazja-na-polske-we-wrzesniu-1939-roku/>
16
TRAJDOS, Tadeusz: Władysław Semkowicz wobec Słowacji. In: ORLOF, Ewa (ed.): Od poznania do
zrozumienia. Polacy, Czesi i Słowacy w XX w. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, s. 118 a 126,
treba tiež spomenúť článok Ksaweryho Pruszyńského vo Wiadomości Literackie, ako aj iný z Ilustrowanego
Kuriera Codziennego o kňazovi Hlinkovi z leta 1938 pod názvom Wodzem narodu jest stary wiejski proboszcz
(20. 8. 1938, s. 4) či postoj ministra J. Becka a jeho ľudí.
17
KRAWCZYK, Słowacja księdza prezydenta, s. 135.
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do vojny. Neutralita sa v Tisových očiach rovnala novému deleniu v prospech
svätoštefanskej koruny.
Za takýchto okolností bol Ladislav Szathmáry 2. júna menovaný za
vyslanca vo Varšave, kde vymenil dočasného zástupcu Bratislavy Karola
Kalinovského. Zaujímavosťou je, že poľská strana mala spočiatku na základe
nepodložených informácií z druhej ruky isté obavy a výhrady voči
Szathmárymu a jeho berlínskej misii, ale jeho nomináciu akceptovala.18
Poľská vláda vyjadrila súhlas po dvoch týždňoch a 26. júna Szathmáry
prišiel do mesta pri Visle. Na ďalší deň sa stretol s viceministrom
zahraničných vecí Józefom Szembekom, ktorý z tejto nielen zdvorilostnej
návštevy zanechal poznámky a naznačil svoj odstup k hosťovi. Slovenský
diplomat mu nielen predstavil svoju služobnú dráhu, ale aj zhrnul agóniu
druhej Československej republiky. Na poľskú otázku, prečo Česi tak ľahko
podľahli, mal odpovedať, že Nemecko si dobre vybralo partnerov na
rokovania, ľudí slabých a chorých. Samotné Slovensko zas dostalo nepísané
ultimátum v podobe ponuky nezávislosti pod protekciou Tretej ríše.
V prípade odmietnutia si ho malo rozdeliť Nemecko a Maďarsko. Hosť bol
zástancom poľsko-slovenského zblíženia a mal záujem pracovať v jeho
prospech.19
Onedlho, dňa 30. 6. 1939, odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
Poľskej republiky Ignacymu Mościckému a oficiálne nastúpil do úradu.20
Rozhovor prebiehal v priateľskej atmosfére, pretože obe strany potvrdzovali
svoje dobré úmysly. Hosť sa snažil vysvetliť meandre slovenskej politiky
komplikovaným medzinárodným situovaním svojej vlasti. Na záver mal
Slovák poprosiť poľského prezidenta, aby Poľsko presvedčilo Francúzsko,
aby uznali slovenskú štátnosť.21
Dňa 8. júla sa vyslanec opäť stretol s viceministrom Szembekom, aby
hovorili o vzájomných vzťahoch. Poľská strana uisťovala o svojich
priateľských intenciách a prejavila údiv nad neustále prichádzajúcimi
správami o negatívnom postoji Slovákov k Poľsku. Podľa Poliaka „drobné“
úpravy hraníc – tu mal Szathmáry vyjadriť trochu odlišný názor – nemožno
porovnávať s vkročením Nemecka na Považie.22 Ďalší rozhovor prebehol 19.
augusta na žiadosť poľskej strany. Vyslanec sa snažil odbiť obvinenia
z nepriateľského vzťahu slovenského kabinetu voči Poľsku. Poukazoval
AAN, MSZ sign. 6471, k. 21, šifrovaný telegram vyslanca v Bratislave Mieczysława Chałupczyńského
poľskému Ministerstvu zahraničných vecí (MSZ) zo 6. 6.1939, kde po juhoslovanskom vyslancovi Stanojevovi
Simićovi opakuje šíriace sa klebety o väzbách Szathmáryho na Berlín, ako aj o jeho údajných snahách o
menovanie v Belehrade; tiež ORLOF, Dyplomacja polska, s. 147.
19
AAN, MSZ, sign. 6471, k. 50-55, poznámky J. Szembeka zo stretnutia so slovenským vyslancom. Sám
Szembek poznamenáva, že Szathmáry bol považovaný za stúpenca Nemcov, a pokaľ išlo o Poľsko, nemal
vytvorený názor.
20
NĚMEČEK, Ladislav Szathmáry, s. 227; DEJMEK, Diplomacie Československa, s. 228-229.
21
AAN, MSZ, sign. 6474, k. 56-57, poznámky z rozhovoru poľského prezidenta so slovenským vyslancom
L. Szathmáram, ako aj ORLOF, Dyplomacja polska, s. 149.
22
AAN, MSZ, sign. 6474, k. 60-61, poznámky z rozhovoru so slovenským vyslancom z 8. 7. 1939 a 19. 8. 1939.
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pritom na vonkajšie tlaky, ako aj svoje snahy o zlepšenie vzťahov.
Dementoval chýry o nemeckej okupácii svojej krajiny. Spomenul tiež, že
Slovensko očakáva vymenovanie poľského vojenského attaché v Bratislave.23
Manévrovací priestor mal, ako už vieme, neobyčajne úzky. Vláda jeho
vlasti, takisto s obmedzenými manévrovacími možnosťami, dala pod
nátlakom Ríše a okolností súhlas k príchodu nemeckých vojsk na svoje
územie, aby údajne zabezpečili ochranu a bezpečnosť, no tiež k účasti v
plánovanom útoku na Poľsko. Odohralo sa to v júli a vyslanec nevedel
o všetkých detailoch, ale snažil sa konať v prospech dobrých susedských
vzťahov. Od F. Ďurčanského dostal dokonca úlohu vypracovať dohodu
o kultúrnej spolupráci (podľa vzoru československo-juhoslovanskej dohody)
medzi oboma krajinami. Mohlo by to svedčiť o snahe hľadať zblíženie, ak to
nemal byť len krok vzbudzujúci zdanie, čo sa tiež nedá vylúčiť. Nemožno
poprieť, že osud Slovenska bol v rukách Tretej ríše, ktorej názor nebolo
možné v Bratislave ignorovať. Szathmáry hľadal aj kontakty s českými
politickými
emigrantmi
v Poľsku.
V dôverných
rozhovoroch
sa
k rozhodnutiam svojej vlády vyjadroval kriticky a zastával názor, že je príliš
podriadená Berlínu. Jeho cieľom bolo získať ťažko realizovateľnú neutralitu
Slovenska v nadchádzajúcom konflikte. Snažil sa zachovať diskrétnosť
a konal opatrne, aby ho predčasne neodvolali a nevystavil sa ohrozeniu zo
strany Nemcov. Do Bratislavy posielal správy, v ktorých predstavoval
skutočné stanovisko Poľska, odlišné od oficiálnej propagandy o poľských
nepriateľských plánoch voči Slovensku a Nemecku. Uvedomoval si, že vojna
sa blíži míľovými krokmi a Slovensko sa zaplieta do siete nemeckých intríg,
preto sa snažil, aby sa čo možno najviac slovenských vojakov a politikov
dostalo z vlasti podriadenej Nemecku. Obával sa aj bratovražedných potýčok,
keďže na území Poľska vznikala z iniciatívy gen. Prchalu československá
légia.24
V kabinetoch lídrov Tretej ríše už padali rozhodnutia o vojne. Teraz už
bolo potrebné len zrealizovať vypracované plány. V druhej polovici augusta
nemecké vojská vstúpili na územie Slovenska oficiálne ako spojenci s cieľom
zaistiť bezpečnosť. Propaganda namierená proti Poľsku silnela, objavili sa
dokonca kuriózne antisemitské prvky o údajnom príleve parazitujúcich Židov
z Poľska. Dňa 22. augusta sa v Bratislave konalo veľké protipoľské
zhromaždenie a dav, rozvášnený aktivistami Hlinkovej gardy, vtrhol do domu
poľského konzula a vyplienil ho. Došlo aj k niekoľkým útokom na židovský
majetok.25
Onedlho,
24.
augusta,
Nemecko
informovalo
Tisa
o podrobnostiach útoku na Poľsko. Z rukáva vytiahli akúsi „odmenu“, aby
AAN, MSZ, sygn. 6474, k. 66-68, poznámky J. Szembeka zo stretnutia so slovenským vyslancom,
19. 8. 1939.
24
SZATHMÁRY, Tajná správa, s. 220-229.
25
AAN, MSZ, sign. 6474, správa vyslanectva v Bratislave s poznámkou opisujúcou demonštrácie z
predchádzajúceho dňa, 23. 8. 1939; KRAWCZYK, Słowacja księdza prezydenta, s. 137.
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dokázali, že poznajú slovenské obavy a traumy. Výmenou za spojenectvo
„navrhli garanciu nedotknuteľnosti existujúcej slovensko-maďarskej hranice
a návrat k poľsko-slovenskej hranici spred 30. novembra“.26 O dva dni neskôr
vyhlásilo Slovensko mobilizáciu a 28. augusta Tiso vystúpil s prejavom
o údajnom smrteľnom nebezpečenstve zo strany Poľska. V rovnaký deň
vkročili na územie Slovenska jednotky Wehrmachtu, čo zas vyvolalo poľský
protest v podobe aide-mémoire odovzdaného do rúk vyslanca Szathmáryho,
obsahujúce aj ubezpečenie o absencii zlých úmyslov Poľska voči južnému
susedovi a jeho priateľských zámeroch. Slovenská odpoveď nemohla Varšavu
celkom uspokojiť, pretože okrem istej satisfakcie jej bolo trochu sarkasticky
pripomenuté, že „kedysi učinené vyhlásenie priateľstva poľskej vlády jej, žiaľ,
nezabránilo na jeseň 1938 využiť príležitosť vo vzťahu k historicky etnicky
stabilizovanému územiu“, ako aj návrh zástupcu Ministra Tadeusza
Kobylańského, že „Poľsko má za istých okolností zámer dať si za cieľ
likvidáciu Slovenskej republiky“.27
Ladislav Szathmáry nemohol zastaviť priebeh udalostí, ktoré
neakceptoval a akiste v ňom dozrievalo rozhodnutie, ktoré mu prinieslo
slávu, ale ho aj vystavilo vážnym problémom a nebezpečenstvu. Keď nadišlo
pamätné ráno 1. septembra, vyslanec (ktorého chybne publicista W.
Kowalski nazýva veľvyslancom) Szathmáry prišiel okolo 12. hodiny do sídla
MZV a odovzdal tam vyhlásenie pre ministra Józefa Becka, ktoré poľská
strana, samozrejme, publikovala a rozšírila:
„V mene slovenského národa a jeho predstaviteľov, ktorí sú pod
nátlakom Tretej ríše nútení mlčať a sú zneužívaní na intrigy slúžiace výlučne
záujmom Nemecka, protestujem ako predstaviteľ Slovenského štátu v Poľskej
republike proti brutálnemu odzbrojeniu slovenskej armády, proti svojvoľnému
obsadeniu Slovenska vojskami Tretej ríše a proti využitiu Slovenska ako
základne pre vojenské akcie proti bratskému poľskému národu.
Slovenský národ, či doma, či v zahraničí, nikdy nebude súhlasiť
s násilím nemeckej Tretej ríše a pripája sa k ozbrojenému odporu proti
votrelcom, aby v spolupráci s kultúrnymi národmi sveta opäť dosiahol slobodu
a mohol slobodne rozhodovať o vlastnom osude.

List – vyhlásenie vyslanca L. Szathmáryho pre ministra J. Becka – text je v plnom znení publikovaný v:
ORLOF – PASTERNAK (eds.), Stosunki polsko-czesko-słowackie, s. 145-146; taktiež v známych
diplomatových spomienkach: SZATHMÁRY, Tajná správa, s. 231; skrátená verzia na internetovom portáli
Natemat v článku: KOWALSKI, Waldemar: Niezwykły gest ambasadora Słowacji, gdy jego rodacy do spółki z
Niemcami
atakowali
Polskę,
on
głośno
protestował
[online].
Dostupné
na
internete:
<https://natemat.pl/153547,niezwykly-gest-ambasadora-slowacji-gdy-jego-rodacy-do-spolki-z-niemcamiatakowali-polske-on-glosno-protestowal> [cit. 2019-08-10].
27
AAN, MSZ, sign.. 6474, k. 116-117, telegram poľského vyslanectva v Bratislave MSZ z 30. 8. 1939, a k. 118119, Telefonogram z Bratislavy z 30. 8. 1939, hod 23.00, k. 123, šifrovaný telegram z vyslanectva v Bratislave
MSZ z 31. 8. 1939 o mylnej interpretácii slov T. Kobylańského; tiež sign. 6471, k. 23, 25-26 telefonogram z
Bratislavy a text aide memoire; taktiež Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego v Zakopanom, Pozostalosť
prof. J. Berghausena, Telegram vyslanca vo Varšave dr. Ladislava Szathmáryho slovenskému MZV z 30. 8.
1939; SZATHMÁRY, Tajná správa, s. 228; KOWALSKI, Niezwykły gest ambasadora Słowacji.
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Bol by som nesmierne zaviazaný Vašej Excelencii, keby poľská vláda
vzala na vedomie toto moje vyhlásenie a keby sama i medzi svojimi
spojencami všetkými prostriedkami podporovala boj Slovákov za záchranu
národnej cti a vlasti a za získanie skutočnej samostatnosti.“28
Ešte v ten istý deň milo prekvapené MZV pozvalo Szathmáryho na
rozhovor so zástupcom ministra Tadeuszom Kobylańským. Druhého
septembra o 20. hodine Szathmáry vystúpil s prejavom v poľskom rádiu, kde
okrem iného povedal:
„Je otázkou národnej cti, aby sme v týchto ťažkých časoch boli na
strane toho štátu, ktorý bojuje s najväčšou odhodlanosťou za najväčšie ľudské
ideály, česť a slobodu tak odhodlane, ako všetci opravdoví Slováci bojovali
vždy v dejinách slovenského národa za podobných okolností. Nie je možné
trvale docieliť slobodu národa slovenského a zabezpečiť jeho šťastlivú
budúcnosť prostriedkami a politikou, za ktorú by sa najväčší synovia
a martýri nášho národa v minulosti museli hanbiť. (...) Nemôžeme súhlasiť
s politikou, ktorá nevyhnutne povedie k zahanbeniu synov slovenského
národa.“29
Hoci česť, úroveň a dôstojnosť neboli vtedy ani dnes žiadanými
hodnotami, ktoré by sa prakticky uplatňovali v politike, Szathmáryho gesto
predsa len vo vtedajšej európskej diplomacii čosi znamenalo. Podobné gesto
urobil aj generálny konzul Slovenska v Londýne Milan Harminc.
Szathmáry sa snažil ešte počas pobytu v Poľsku vytvoriť slovenský
výbor, niečo ako exilové zastúpenie. Pracovný názov tohto orgánu znel
Dočasný slovenský výbor. Prostredníctvom nadviazaných známostí
a kontaktov sa snažil získať za člena Karola Sidora, známeho polonofila,
ktorý už v tom čase pôsobil vo Vatikáne.30 Tieto snahy neboli úspešné
a slovenský ex-vyslanec zostal de facto sám, bez väčšieho zázemia. Samotný
Sidor, predtým významná osobnosť HSĽS, ktorého síce pre kritiku Tretej ríše
odstavili z rozhodovacích štruktúr, ale naďalej bol vplyvný, zrejme považoval
Szathmáryho aktivity za efemérne, nereprezentatívne a predčasné.31
Samotný priebeh septembrovej obrannej vojny na poľsko-slovenskom
pohraničí, resp. akási slovensko-poľská vojna v roku 1939 nielen presahuje
rámec tohto článku, ale je aj pomerne dobre známym a opísaným faktom.
V krátkosti len pripomeňme, že zo slovenskej armády, ktorá v dôsledku
mobilizácie predstavovala asi 115 – 120 tisíc vojakov (hoci niektoré zdroje
hovoria aj do 150 tisícoch), bola na poľský front vyčlenená skupina
Bernolák. Pozostávala z troch divízií a mala 51 tisíc vojakov, organizačne
AAN, MSZ, sign. 6474, k. 120-121, vyhlásenie vyslanca L. Szathmáryho 1. 9. 1939; ORLOF –
PASTERNAK (eds.), Stosunki polsko-czecho-słowackie, s. 145-146.
29
Rozhlasový príhovor vyslanca L. Szathmáryho – plný text: ORLOF, Dyplomacja polska, s. 199-200; dôležitá
časť je tiež citovaná vo vyššie spomínanom článku: KOWALSKI, Niezwykły gest ambasadora Słowacji.
30
SZATHMÁRY, Tajná správa, s. 238.
31
ORLOF, Ewa: Karol Sidor i jego polonofilstwo. In: ORLOF, Ewa (ed.): Od poznania do zrozumienia. Polacy,
Czesi i Słowacy w XX w. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, s. 108.
28
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podliehala veleniu ministra obrany gen. Ferdinanda Čatloša a nemeckej 14.
armáde gen. Wilhelma Lista. Nemcov podporovali aj slovenskí letci. Vo
vojnových operáciách odohrala slovenská armáda väčšinou symbolickú
úlohu a viedla boje skôr s jednotkami pohraničnej stráže, menšími
vojenskými jednotkami alebo s pozostatkami ozbrojených skupín, ktoré už
rozbil Wehrmacht. Operovala v Podhalí, Beskydách a Bieščadách, priblížila
sa ku Krynici, Sanoku a Komańczi, epizodicky sa objavila aj vo východnej
Haliči v oblasti Tarnopoľa (letci). O rozsahu môžu svedčiť neveľké straty – 24
vojakov, hoci sa u odborníkov čísla líšia –, ktoré miestami hraničia
s tragikomédiou.32
Mladý štát potreboval úspech a stmelenie spoločnosti, k čomu mohol
prispieť neveľmi chvályhodný útok na Poľsko. Zachovali sa fotografie
vojakov, ktorých vyznamenal Tiso, Čatloš alebo nemeckí velitelia, v pozadí
niekedy rozoznať poľské obce. V Poprade sa 4. októbra konalo tzv. defilé
víťazstva za účasti prezidenta. Odovzdával vyznamenanie za odvahu, ale aj
kuriózne vyznamenanie za oslobodenie Javoriny. Potešujúcim mohli byť
územia získané späť, ale aj nové územia, spolu 770 km2 s viac ako 30 tisíc
obyvateľmi,33 čím si Nemci kúpili svedomie potomkov Jánošíka. Pochopenie
pre spletitú geopolitickú situáciu, v akej sa Slováci ocitli, pre ich traumu
a obavy z opätovného pohltenia Maďarmi, a napokon aj pre naše poľské
chyby nemôže zmierniť prísne hodnotenie. Zostala tu totiž aj pachuť a hanba
za spoločnú agresiu na sever spolu s Treťou ríšou. Kancelár Veľkonemeckej
ríše za to dokonca poslal do Bratislavy špeciálne poďakovanie (príslušný
telegram), čím sa nemožno veľmi pýšiť. Keď Francúzsko a Veľká Británia
prerušili diplomatické styky, štát sa ocitol vo faktickej izolácii. Samotná
vojna bola v spoločnosti napriek usilovnej propagande len mierne populárna
a nevyvolala zvláštnu eufóriu. V tomto zmysle osobnosti, ako bol Szathmáry,
bez ohľadu na svoje životné voľby a kalkulácie, predstavovali lepšiu tvár
slovenskej spoločnosti a mohli byť výčitkou svedomia národa uvrhnutého do
vazalstva a jeho vydieraných lídrov. Bola tiež dôkazom, už bez pátosu,
slušného správania a morálneho poriadku v praxi.
Poľská vláda preukázala Szathmárymu vďačnosť a pomohla mu
pomerne rýchlo opustiť Poľsko. Predišiel tak pomste zo strany svojich
nadriadených alebo hitlerovského Nemecka. Bratislava mu totiž prikázala
bezodkladne sa vrátiť do vlasti pod hrozbou vyvodenia príslušných
konzekvencií. Spolu s mnohými ďalšími diplomatmi sa evakuoval z ohrozenej
LACKO, Martin (ed.): Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády.
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 229-331; OLEJKO, Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor, s. 437- 438
– najmenšie číslo objavujúce sa v literatúre je 18 a najväčšie okolo 50 padlých; KRAWCZYK, Słowacja księdza
prezydenta, s. 138-139 vychádza z Martina Lacka. O neveľkom vojenskom úsilí Slovenska svedčí fakt, že v boji
v Poľsku slovenská armáda stratila iba 24 vojakov. Medzi obete boli zahrnuté aj osobitné prípady, čo dokazuje
svedomitá vojenská dokumentácia, ako napr. nešťastne kopnutá koňom ešte 30. augusta; iný postrelený
priateľom; tiež samovražda a niekoľko nehôd.
33
Išlo o územia, ktoré Slovensko (ako súčasť Československa) stratilo a boli pripojené k Poľsku v rokoch 1920,
1924 a 1938. Autorovo tvrdenie, že šlo o nové územia, teda nie je presné (pozn. prekl. P. Matula).
32
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Varšavy. Cez Kazimierz Dolny a Krzemieniec (kde prežil nemecké
bombardovanie) a následne Zalszczyki sa 13. septembra dostal do
Rumunska. Odtiaľ sa cez Bacău dostal s ďalšími „osirelými“ českými
a slovenskými vyhnancami do Konstance. Tá bola preplnená nemeckými
agentmi, ako spomínal. Dňa 23. septembra sa mu podarilo nastúpiť na loď
do Marseille, kam dorazil 12. októbra. Po štyroch dňoch prišiel autom, ktoré
si vzal ešte z Varšavy, do francúzskeho hlavného mesta.34 Obdobie svetového
konfliktu strávil, podobne ako mnoho poľských politikov, v exile v Paríži a po
porážke Francúzska v Londýne. Po krátkom koketovaní s aktivitami gen.
Leva Prchalu ‒ agitoval za vytvorenie československých légií, a tiež Milana
Hodžu a jeho Slovenskou národnou radou, sa spojil so zahraničnou akciou,
neskôr vládou Edvarda Beneša. Len táto možnosť mala šancu v očiach
rodiacej sa antihitlerovskej koalície. Opäť sa tu ukázal jeho pragmatizmus.
Tisova vláda na spurného diplomata nezabudla. V Bratislave sa v roku 1940
konal exemplárny proces na diaľku. Za vlastizradu a údajnú defraudáciu
financií varšavského vyslanectva dostal trest sedem rokov odňatia slobody so
stratou verejných práv na ďalšie tri roky, ako aj zhabanie majetku spolu
s bankovými účtami.35 Od júla 1941 plnil funkciu veľvyslanca
Československa pri exilovej vláde v Nórsku v pozícii (už druhýkrát v živote)
chargé d’affaires. Po vojne mal nastúpiť do úradu v Osle. Stihol ho len
vytvoriť v lete 1945, napokon bol koncom roka povolaný do Prahy. V centrále
mu pridelili pomerne podradnú funkciu – s ohľadom na jeho kariéru –, a to
pozíciu radcu v MZV. Nemal pred sebou už veľa času. Po náhlej mŕtvici
a ochrnutí zomrel 4. decembra 1946.
Na osobnosť spurného vyslanca sa na dlhé roky zabudlo tak v
znovuobnovenom Československu, ako aj na rodnom Slovensku. Jeho osobu
a nejednoznačné voľby mohli len ťažko akceptovať prívrženci Beneša,
a komunisti už vôbec nie, keďže aj v takej krátkej službe nezávislému
„klérofašistickému“ Slovensku videli priam smrteľný hriech. Samotných
Slovákov mohol škrieť aj jeho de facto čechoslovakizmus, hoc aj
v umiernenej podobe. Situácia sa začala meniť k lepšiemu od 90. rokov
minulého storočia. Spomenula si naňho najmä jeho skutočná vlasť,
Slovensko,36 ako aj vyváženejšie hodnotenie na českej strane.37

Resume:
SZATHMÁRY, Tajná správa, s. 239-242.
Tamže, s. 243-244.
36
MAJCHRÁK, Jozef: Ladislav Szathmáry. Zabudnutý hrdina. In: Týždeň, 2. 8. 2011. Dostupné na internete:
<https://www.tyzden.sk/nazory/20202/ladislav-szathmary-zabudnuty-hrdina/> či skôr SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž
v siločiarach bieleho orla. Bratislava : Veda, 2009, s. 57-59.
37
DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa, díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918
‒ 1992). Praha : Academia, 2013, s. 228-232; NĚMEČEK, Jan: Ladislav Szathmáry – portrét diplomata. In:
Slovanský přehled, roč. 80, 1994, č. 2, s. 225-231.
34
35
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Rebellious envoy Ladislav Szathmáry
The contribution of M. Jarnecký deals with the personality of Ladislav Szathmáry, a
diplomat who entered the history of interwar politics. His biography reflects the life of
several Slovak intelligents of the first half of the 20th century. He has held several positions
in state administration and diplomacy. His service career accelerated in 1936, when he was
nominated for a secret adviser of the 1st class at the Czechoslovak embassy in Berlin. After
the Munich tragedy, due to coincidence, he became the last Berlin chargé d’affaires of
interwar Czechoslovakia and became a kind of "representative worker". After the fall of
Czechoslovakia on March 14, 1939, he joined the diplomatic services of the young Slovak
state. In June 1939 he became an envoy in Warsaw. After the German attack on Poland, he
resigned from this position and went west, where he entered the service of the government
in exile. He died shortly after the war.

Z poľštiny do slovenčiny preložili: Zuzana Obertová a Pavol Matula
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Príspevok k dejinám školských knižníc. Slovo o školských,
cirkevných a ľudových knižniciach
Miriam Viršinská (ed.)
Knižnice možno zaradiť ku kultúrnym, informačným, vzdelávacím
inštitúciám, ktorých cieľom je získavať, spracovávať, ochraňovať knižné
zbierky a prostredníctvom výpožičiek kníh prispievať k rozvoju kultúry
a vzdelanosti. Potrebu zakladať knižnice, ktoré by poskytovali možnosť
vzdelávania v materinskom jazyku, si uvedomovali slovenskí vzdelanci
považujúci školstvo za jednu z priorít slovenského národnopolitického
programu už v 19. storočí. Spolu s rozvojom školstva a zakladaním škôl
v slovenskom prostredí sa vynárala nevyhnutnosť získavať pre tieto
inštitúcie aj vzdelávacie prostriedky, ku ktorým patria knihy a učebnice.
Dôležitosť knižníc pri školách vyzdvihol na začiatku založenia
veľkorevúckeho gymnázia v roku 1862 aj jeho prvý správca August Horislav
Škultéty, keď konštatoval, že „vzdelávací ústav“ nemôže byť bez prostriedkov
vzdelávacích, ku ktorý, prislúchajú v prvom rade knihy“,1 preto bola spolu
s gymnáziom založená aj knižnica.
Nielen školské knižnice mali zapĺňať medzery vo vzdelaní slovenského
obyvateľstva. Knižnice vznikali pri školách na každom stupni škôl, od
základných ľudových až po univerzity. Predstavovali dôležitú platformu pre
formovanie vzdelania a vedomostí slovenského obyvateľstva. Knižnice
nezakladali len učitelia, ale boli to napríklad aj farári, ktorí vo svojich
pôsobiskách prispievali k vzdelaniu miestneho obyvateľstva. Napriek tomu,
že na ich založenie a prevádzku boli potrebné financie, tie sa nemali stať
prekážkou ich zakladania a rozvoja. Jednu z ciest, ako vo svojom pôsobisku
prevádzkovať a zveľaďovať knižnicu, ponúkol učiteľ Kol. Buzovský vo svojom
príspevku v časopise Dom a škola. Buzovský je presvedčený, že miestne,
obecné, školské knižnice svojou existenciou jednoduchšie upriamia
pozornosť miestnych obyvateľov na čítanie, odpútajú ich od alkoholizmu
a ďalších nerestí, ktoré sužovali najmä slovenské vidiecke prostredie,
a prostredníctvom kníh pritiahne aj pozornosť mládeže k čítaniu, čím
v konečnom dôsledku podporí jej vzdelanie, teda de facto vzdelanie celého
slovenského národa.

ŠKULTÉTY, August Horislav: Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia a s nim spojeného učiteľského semeniska vo
Veľkej Revúci. Ružomberok : Tlačou Karola Salvu, 1889, s. 137.
1
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BUZOVSKÝ, Kol.: Slovo o školských, cirkevných a
knižniciach. In: Dom a škola, roč. 6, 1890, č. 7, s. 193-196.

ľudových

Tak v cirkevných, ako i v učiteľských časopisoch pozdvihujú povolaní
mužovia hlasy v prospech zakladania školských (cirkevných, obecných)
knižníc. Žiaľbohu ale jich predsa ešte nezakladáme. Hlasy mnohých učiteľov
a hlasy mnohých iných, ktorým výchova a s ňou spojený dobrobyt ľudu
nášho na srdci leží, sú hlasmi volajúceho na púšti.
Mal som príležitosť už do viac cirkevných a obecných škôl nakuknúť,
ale veru veľmi malý procent som našiel škôl takých, ktoré by knižnicami,
čoby len tými najprimitívnejšími zaopatrené boly bývalý.
Každý, kto cieľ a okolnosti elementárnych škôl našich, menovite
dedinských pozná, myslím, že s tým súhlasiť bude so mnou, čo nižšie o cieli
knižníc týchto pripomenúť chcem.
Knižnice menované majú byť materiálom potrebným k vystaveniu
domu na základe v pospolitých školách našich založenom. Lebo veď vieme,
že výchova ľudu nášho po ostatnej zkúške v škole odbývanej je ešte nie
dokonaná. Mnohá práca čaká ešte na duchovného vodcu i za tým. — Janko,
vraj v pätnástom roku drží tanec — píše p. Ján Burian v 42. čísle Nár. Novín
— a Zuzka vymieňa mu u krčmára klobúk. Veru, žiaľbohu je to pravdivé,
smutno pravdivé. K odpomoženiu zlozvyku toho nie v malej miere prispieť by
maly i naše ľudové knižnice, pravda, že len pri inostrannom účinkovaní
vodcov mládeže. — Žeby ale, keď sa i v každej obci, cirkvi, pri každej škole
knižnica založí, nechodil Janko na tanec a Zuzka žeby nevymieňala mu
klobúk, o tom by som veľmi chcel pochybovať. Nuž ale, čo na tanec Zuzka a
Janko i pôjdu: predsa naše knižnice mnohým hriešnym cestám, po ktorých
ľud náš tak tak často má príležitosť chodiť, medze postavia; lebo veď mlaď
naša, áno i dospelejší, keď niečo zábavného a poučného prečítať si bude
môcť: mnohoprázdneho, svobodného času svojho radšej čítaniu, šľachetnej
práci tejto venuje, akoby mala drahý čas, zdravie a krvopotne vyrobený groš
svoj po daromnici márniť.
Knižnice školské, ale i pre samých učiteľov sú potrebné. Lebo veď jako
pospolité školy pre ľud náš sú len prípravovňami a základmi: tak i učiteľov
pripravujúce ústavy len základ dajú, na ktorom svedomite sa pripraviť
chtiaci učiteľ dom svojich vedomostí stavať má, Ústavy tie len spôsob ukážu,
ktorým sa má prach jejich prekročivší mladík na úroveň vzdelaného človeka
a dľa požiadavok dnešného veku, špeciálne na úroveň vzdelaného učiteľstva
povzniesť. Nazdávam sa, že kde už aká-taká knižnica školská jestvuje a kde
na vydržiavanie tejže z času na čas istý peniaz obetovaný býva, tam myslím,
ba viem, že na zaopatrenie niektorých, pre učiteľa potrebných, snáď (a
menovite) vychovávateľsko-učiteľských kníh sa môže niečo obrátiť; lebo veď
nemožno si predstaviť ten, učiteľa i školu vydržiavajúci sbor, menovite,
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keďby o cirkvi bola reč, ktorý by postupovať a vzdelávať sa chtiacemu
učiteľovi školy svojej pomocnej pravice nepodal. Tie najpotrebnejšie, do
oboru učiteľsko-vychovávateľského padajúce knihy a časopisy si síce už len i
ten najchudobnejší 200 zl. (niekde i to v šajnách), alebo i menej ročitého
platu majúci učiteľ (ozaj, či zasvitne už dakedy, učiteľov z tohoto jich
nehodného stavu osvobodzujúca doba?), pri dobrej vôli zaobstarať môže. (A
viem na to príklady, kde dvaja alebo traja učitelia spolčiac sa, složia tých pár
zlatých, potrebných na predplatenia daktorého paedagogičného časopisu).
Sú ale nevyhnuteľne pre učiteľa, ako učiteľa nepotrebné, ale ako pre
vzdelaného človeka nezbytné mnohé také knihy, ktoré v tom vzdelanom
človeku predsa len učiteľa môžu povzniesť na vyšší stupeň vedomostí, ktoré
si ale ten chudobný a mnoho ráz i ten v prajnejších hmotných okolnosťach
postavený učitel, už či pre jich vyššiu cenu a či pre jich zriedkavosť,
zaopatriť sám nenie v stave. No, či by mu nepadlo dobre, keby takúto knihu
v knižnici školy svojej nájsť mohol?! Ktorý z nás mladých učiteľov máme v
svojej vlastnej knižnici na pr. Radlinského Priateľa školy a literatúry?2 Jestli
si časopis tento len od otca nezdedil, neviem akým spôsobom prijdeš k
nemu?! No a od slovenského učiteľa sa veru vyhľadáva, aby tento výtečný,
paedagogický časopis dopodrobna nielen poprezeral, ale i náležíte
preštudoval. Neviem, či by som bol mal príležitosť dostať sa k Zátureckého
Evanjelickej škole,3 jestli sa ona v knižnici školy, na ktorej teraz účinkujem,
nenachodí.
Z dosiaľ povedaného sme videli, že knižnice školské nielen pre mládež
a ľud zabezpečujú cieľu primeranejšiu výchovu, ale že ony i pre samých
učiteľov požehnané následky majú. — A preto by sami učitelia na tom mali
byť, aby sa také všade zakladaly. Akým spôsobom, opýtajú sa snáď mnohí?
Dľa okolností, i tu pokračovať môžeme postupne. Školské knižnice
nemusejú byť hneď zprvu toľkými a toľkými sväzkami zaopatrené. Daktoré
ľudové spisy, hádam, i sám učiteľ má. Či by jich nemohol čítať chtiacej
mládeži, áno i dospelým k prečítaniu vypožičať? Hja, ale tu sa nám sama,
akoby od seba, vyskytne iná otázka. Kde má učiteľ čítať chtiace obecenstvo?
Nuž krátka odpoveď. Nech si ho sám stvorí. Naučme naše školské dietky
nielen čítať ale i myslieť, úsudky si tvoriť a naša práca bude sa rovnať
stromu, ktorý zlaté jablká rodí. Treba len chovancom naším dobrý základ dať
v škole, bude i mládež, ľud túžiť po čítaní a idea zakladania školských
knižníc uskutoční sa behom krátkeho času. Sám o sebe by zlé svedectvo
vydal učiteľ ten, ktorý by sa na nevšímavosť ľudu ku čítaniu zťažoval. Jeho
samého by som zato zodpovedným robil. Treba len v škole skrze rozumné
Priateľ školy a literatúry vychádzal v rokoch 1859 – 1861 ako príloha časopisu Cyrill a Method. Ich
vydavateľom a redaktorom bol Andrej Radlinský. Periodikum malo prispieť k rozvoju školstva a vzdelanosti, čo
malo napomôcť rozvíjať slovenský národný život.
3
Časopis Evanjelická škola vydával v rokoch 1877 – 1879 v Banskej Bystrici pedagóg, publicista, jazykovedec
Adolf Peter Záturecký. Časopis vychádzal najmä pre potreby slovenského evanjelického školstva a prinášal
články, ktoré mali za cieľ riešiť problémy evanjelického školstva v tomto období.
2
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zaobchádzanie s čítankami i v pospolitých školách našich chvála Bohu už
jestvujúcimi a methodičným rozberáním príhodných, v týchže čítankách
obsažených článkov chovanca k tomu priviesť, aby to, čo číta nielen dobre,
plynné, bezchybne prečítať vedel, nielen, aby sa takrečeno mechanične čítať
naučil, ale aby predmet v článku obsažený dopodrobna i vecne rozumel a
skrze to, aby chuť k čítaniu pri ňom pestovaná bola a on čítanie dobrých
kníh si obľúbil.
Takto pripravená mládež sama bude hľadať príležitosť, aby k dobrým
knihám, spisom prijsť mohla; lebo veď nielen v telesnom, ale i duševnom
ohľade platí to, že čo sa nás raz milo dotklo, to pri zavdanej príležitosti si
radi obnovujeme. Túžba tedy k čítaniu, keď na zpomenutý už stupeň
priviedli sme dietky opustivšie školu, sa vzbudí u nich pri zavdanej
príležitosti. Oj a týchto príležitostí je veru až nazbyt: menovite cez zimné,
dlhé večierky a to zvlášte u nás na dedinách, kde mládež ako školu opustí,
nenie odkázaná k ihle, nákove, pílke, ku kopytu atď.
Keď ľud navykne čítať a keď už vyše opísaným spôsobom obľúbi si
knihy, keď pozná potrebu takých, i sám vďačne obetuje niekoľko krajciarov
do roka na zakupovanie do knižnice potrebných kníh.
Takýmto spôsobom, verím pevne, nie pri jednej škole dá sa zariadiť
knižnica. Ja si túto vec aspoň ináč predstaviť neviem, ako ani to, žeby
jestvovala cirkev alebo obec, v ktorej by sa pri dobrej vôli nenašiel spôsob
každoročne niekoľko zlatých na založenie, poťažne na udržanie knižnice
obrátiť.
O všetkom, čo tu podávam, ma moja zkúšenosť učí.
Účinkujem na stanici, kde asi zo 300 rozmanitého obsahu sväzkov
pozostávajúca knižnica jestvuje. — Históriu knižnice tejto nepoznám. Neviem
kto, kedy ju založil. — Pravdepodobné je ale, že ako to i teraz robí, (vďaka
cirkevnému predstavenstvu) cirkev naša časopisy cirkevné a učiteľské, áno i
knihy zábavné a poučné pre ľud už od rokov predplácala, kupovala a daktoré
i do daru dostávala.
Máme tedy v knižnici našej knihy zábavné a poučné pre ľud a mládež
dospelejšiu i školskú, ale máme i knihy náboženské a cirkevné,
vychovávateľské a školské. Takže nielen mládež naša s rodičmi môže v
knižnici našej nájsť predmety k obveseleniu, k vzdelávaniu sa, k
prospešnému vynaloženiu času svobodného, ale i pre mňa, pre učiteľa a pre
viacerých, v susedných obciach účinkujúcich pánov bratov a jich rodiny
nachodíme tu knihy poučné, také, ku ktorým by sme ináčej, napriek našej
dobrej vôli pre nedostatok, s ktorým tak často zápasiť musíme, — ani prijsť
nemohli. Musím uznať, že i ako vzdelaný človek (no, lebo veď už len do tejto
triedy sa počitujem), i ako učiteľ našiel som v knižnici našej pokrmu
potrebného, zdravého.
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Nuž a či údovia obce našej radi čítajú? Áno radi, lebo od mladosti
svojej boli k tomu vedení. (Vďaka mužom, ktorých v úrade predchodcami
svojimi menovať môžem). Vyše opísaným spôsobom sa usilujem i ja do
mládeže, opatere mojej sverenej, lásku ku knihám a chuť ku čítaniu
vštepovať. Nuž a či sa mi to darí? Chvála Bohu darí. Občania naši nielen že
radi pekné, dobré knihy čítajú, ale z roka na rok nie jeden groš dávajú,
cieľom zakupovania pre knižnicu potrebných spisov a časopisov. Oni
každoročne od 12 do 15 zl. obráťa na tento cieľ, ako to protokol účtov cirkve
našej rok po roku ukazuje. A dajú to vďačne, bez reptania, lebo radi čítajú,
lebo naučili sa tomu, veď duchovnými vodcami svojimi už od dávna k tomu
vedení boli.
Cez večierky v jaseni a v zime nielen mládež naša, ale i dospelejší
nemrhajú čas svoj záhalkou alebo prostopašnosťami, ale čítajú, zabávajúc
sa, poučujú sa. A ani netreba ľudu nášmu knihy do ruky tisnúť a k čítaniu
ho nahovárať. Nemusíme tak robiť, ako to v minuloročnom ročníku
maďarských Néptanítók Lapja jeden p. kollega narádza. Veľmi múdre, pekne
a pravdivé poníma síce tento pán cieľ a úžitok knižníc školských, len že už
potom — pravda — vec preháňa a celú túto tak vážnu vec smiešnou robí,
keď cez zimné a jasenie večery dáva učiteľovi do rúk lampáš, dáždnik,
paličku a jednu knihu z jestvujúcej v škole tej knižnice pod pazuchu,
posielajúc ho na cestu s tým naložením, aby si nezťažoval vyhľadať dom, v
ktorom sa priadky „vydržiavajú“ a aby tam sídenej mládeži niečo zábavného,
alebo poučného prečítoval. Ľud náš sám vyhľadá knižnicu a knihu z nej
vyňatú v tichosti číta si doma. A smelo môžem tvrdiť, že o mnoho menej
času, menej zdravia a peňazí zmrhá ľud náš po krčmách a iných tým
podobných miestach, jako obyvatelia takých obcí, v ktorých o knižniciach
ani chýru.
No a jestli Boh zdravia popraje, my duchovní vodcovia obce našej i
napozatým chceme, ba istotne postaráme sa o to, aby ľudu nám sverenému
na dobrom a užitočnom čítaní nikdy neschádzalo, vediac, že s tým
vzdelávame, mravy šľachtíme a tak dobrobyt milovaného ľudu nášho
napomáhame.
Viem, že mnohý si pomyslí: Dobre vám, keď máte založenú knižnicu.
Ja mu nato toľko: „Kto nemá chuti, ľahko vykrúti.“ Lebo ešte raz
prízvukujem to, že neviem si predstaviť cirkev alebo obec, ktorá by každý rok
nebola v stave istú summu obetovať, aby v škole svojej knižnicu založila.
Trochu dobrej vôle a pôjde to. Pomyslíme len i na to, že zakladanie
školských (cirk., obecn.) knižníc i rozkvet spisby našej slovenskej, menovite
ľudovej za sebou ponesie. No a toto si veru už len všetci žiadame.
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Malacky počas 1. svetovej vojny (Didaktická hra ako súčasť
vyučovacieho procesu)
Matúš Iszer
Anna Bocková
Výučba regionálnych dejín na základnej škole je neoddeliteľnou
súčasťou dejepisného vzdelávania. Výber historických faktov z daného
obdobia dejín Malaciek bol prispôsobený žiakom základnej školy a využitý aj
pri tvorbe didaktickej interaktívnej pomôcky – didaktickej hry, ktorá má
ambíciu zaujať žiaka a vtiahnuť ho do príbehov obyvateľov tohto malebného
mesta, regiónu.
Hra ponúka inovatívnu formu výučby. Prostredníctvom nej sa žiaci
oboznamujú s dobovým historickým materiálom (fotografie, denníky,
zápisky, korešpondencia a pod.) a poznávajú svoje miestne dejiny
netradičným podaním ‒ kreslenou vizualizáciou. V hre sú obsiahnuté 3
aktivity. Žiak si prostredníctvom nich preverí svoje vedomosti o vypuknutí
vojny, dozvie sa o jej dopade na mesto a obyvateľov, objavuje a spoznáva
konkrétne prejavy a pozície jednotlivcov aj inštitúcií.
Život v Malackách
V roku 1910 žilo v Malackách 5 136 obyvateľov, pričom väčšinu tvorili
Slováci. Národnostnými menšinami v meste boli Nemci (631), Maďari (530) a
iní.1 V Malackách bolo celkovo 623 domov. Ozdobou obce bol najmä anglický
park pri kaštieli, okresný súd, dve sporiteľne, továrne na mydlo, parná píla,
liehovar, kasíno, hasičský spolok, športové kluby, pošta a kníhtlačiareň. 2
Začiatkom 20. storočia bolo Slovensko najmä agrárnou krajinou,
pretože sa väčšina obyvateľstva venovala poľnohospodárstvu. Len 22,8 %
pracovalo v priemysle, remeslách, baniach a hutách.3 Podobne tomu bolo aj
v Malackách. Obyvateľstvo tvorené prevažne roľníkmi pracovalo na vlastných
poliach alebo bolo zamestnané u bohatších sedliakov. Ekonomika už
nezávisela od Pálffyovcov, ale do popredia sa dostali podnikatelia, prevažne
židovského pôvodu.4 Nastalo obdobie rozvoja živnostníctva, obchodov,
podnikov a remeselných dielní. Malacky sa stali významným centrom
hospodárstva, kde boli úverové družstvá, usporadúvali sa trhy a rôzne
jarmoky. Taktiež vznikla živnostenská úradovňa, ktorá zaznamenala 80
SEBŐK, László: Az 1869 évi népszámlálás vallási adatai. Budapešť : TLA Teleki László Intézet, KSH
Népszámlálás, KSH Levéltár, 2005, s. 151.
2
TANDLICH, Tomáš: Pálffyovci a Malacky v 17. až 20. storočí. In: ZETKOVÁ, Jana (ed.): Zborník príspevkov
zo seminára 800 ročné Malacky. Malacky : Mestské centrum kultúry, 2006, s. 28.
3
PAŠIAK, Ján: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku v kontexte sídelného vývoja 1900 – 1989. In:
MANNOVÁ, Elena (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989. Bratislava: Academic
Electronic Press, 1998, s. 20.
4
MACEJKA, Martin: Malacky v dejinách. Malacky : Záhorácke kruhy, 2015, s. 92.
1
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firiem. Až do konca prvej svetovej vojny bola väčšina kapitálu v rukách
maďarských, nemeckých a židovských podnikateľov. Zatiaľ čo roľnícke
živnosti zastávalo najmä slovenské obyvateľstvo, tak technické výdobytky
pochádzali z veľkomiest, ktoré prezentovali neslovenské národnosti. 5
Doprava už v minulosti bola pre Malacky nesmierne dôležitá, keďže
mesto vzniklo na križovatke obchodných ciest. Najzaužívanejším dopravným
prostriedkom boli konské záprahy, ktoré koncom 19. storočia vystriedali
parné lokomotívy.6 Významnou udalosťou pre Malacky bol práve rok 1891,
keď bola dokončená jednokoľajová trať Bratislava – Skalica.7 K malackej
stanici bola časom pristavaná telegrafická a dopravná kancelária a dve
čakárne, jedna pre knieža Mikuláša XIII. Pálffyho a druhá pre cestujúcich.8
Nezaostávala ani automobilová doprava. Medzi prvých vlastníkov auta v
Malackách patril už spomínaný Mikuláš XIII. Okrem neho vlastnili automobil
iné vysoko postavené osoby, alebo napríklad aj hasiči a liehovar.
Najznámejšie značky v tomto období boli Praga, Škoda a Tatra. Pre širšiu
verejnosť najrozšírenejším prostriedkom dopravy bol bicykel.9
Rozvoj dopravy pozitívne prispel aj k výstavbe mesta, čo viedlo k
najväčšiemu územnému zastavaniu Malaciek v priebehu 20. storočia. Okrem
toho sa začali zavádzať názvy jednotlivých ulíc. Taktiež prebehlo katastrálne
mapovanie a mesto sa rozrastalo smerom na juh. Výstavba sa dotkla
viacerých ulíc. Predovšetkým Zámockej, Rakárenskej a Hviezdoslavovej ulice,
ale taktiež aj dnešných ulíc Vajanského, Kukučínovej a okrem toho vznikla
aj nová Sládkovičova ulica.10
Slovensko začiatkom 20. storočia spadalo pod severné Uhorsko. Boj o
samostatnosť bol v rozpore s maďarizáciou, ktorá ovplyvňovala
predovšetkým strednú vrstvu a meštianstvo.11 Problém maďarizácie
obyvateľstvo Malaciek nepociťovalo až tak ako susedné obce. Prispel k tomu
najmä fakt, že Malačania boli zvyknutí na cudzincov podliehajúcich
Pálffyovcom. Našli sa však aj takí, ktorí otvorene bojovali proti maďarizácii.
BREZINA, Peter: Náčrt vývoja živnostníctva v Malackách v r. 1872 – 1950. In: VRABLEC, Pavol (ed.):
Malacky a okolie 4. Malacky : Mestské centrum kultúry, 2011, s. 20-21.
6
MAREK, Martin – MACEJKA, Martin: Malacké pohľady. Výber z článkov 2006 – 2009. Malacky : MLOK,
2009, s. 146.
7
ŠÍP, Vladimír – TREBIŠOVSKÝ, Július: Malacky Kapitoly z dejín mesta I. časť. Bratislava : Odkaz, 1991,
s. 40.
8
MACEJKA, Martin: Železnica v Malackách [online]. Dostupné na internete:
<https://malackepohlady.sk/?p=9300> [cit. 2018-12-16]. Rod Pálffyovcov sa s Malackami spája od 17. storočia
do 1918 roku. V 1621 roku získali Plavecké panstvo ako zálohu a v 1634 nadobudli trvalé vlastníctvo od
uhorského kráľa za zásluhy. Sídlom správy sa napokon stali Malacky. Svojou činnosťou prispeli k renovácii
kostola s františkánskym kláštorom, obnove zámockého parku a vybudovaní renesančného kaštieľa s
klasicistickou prestavbou.
9
MAREK – MACEJKA, Malacké pohľady, s. 146-147.
10
MACEJKA, Martin: Vývoj ulíc v Malackách. In: VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 6. Malacky :
Mestské centrum kultúry, 2013, s. 57.
11
PAŠIAK, Meštianstvo a občianska spoločnosť, s. 20.
5
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Medzi najvýznamnejších predstaviteľov patril Jozef Kubina, Dionýz Feja12
alebo vodca národného hnutia Malackého okresu a celého Záhoria Jozef
Dérer spolu so synom Ivanom.13
Mobilizácia
Po vypuknutí vojny žilo v Malackách 5 136 ľudí, čím sa mesto zaradilo
na 4. miesto s najväčším počtom obyvateľov Bratislavskej župy. Bolo
centrom hlavnoslúžnovského okresu a úradu. Väčšinu obyvateľstva tvorili
Slováci, ktorí zastávali rímskokatolícku vieru. Mesto sa síce vyhlo bojom, no
napriek tomu bolo nimi výrazne poznačené.14 Okrem toho bol ľud sužovaný
biedou a útlakom vtedajšieho politického zriadenia.15 V čase vojny mesto
zasiahol deficit potravín, petroleja, ako aj ďalších nevyhnutných životných
potrieb.16 Požiadavka po nedostatkovom tovare vyústila do čoraz väčšieho
využívania čierneho trhu. Maďarskí úradníci a obchodníci židovského
pôvodu, o ktorých kolovalo, že majú v skladoch zásobárne sa preto častokrát
stávali terčom útokov.17 Negatívny dopad na život malo aj počasie. Zimy boli
veľmi chladné s množstvom snehu, inokedy prevažoval neutíchajúci dážď.
Jar a leto charakterizovalo zasa sucho prinášajúce neúrodu. Nepriaznivé
podmienky, sprevádzané strachom, zúfalstvom a trápením sa v priebehu
vojny citeľne prehlbovali.18
Vyhlásením mobilizácie Rakúsko-Uhorska, sa začali uplatňovať
zmocňovacie zákony z roku 1912. Ich podstata spočívala v redukovaní
občianskych práv a slobôd vo forme zákazu združovania sa, cestovania a
poštovej cenzúry. Mali zaistiť bezproblémovú mobilizáciu. Tlač bola značne
kontrolovaná, čo malo za následok zákaz určitých tlačovín. Jej prioritou vo
vojnových časoch mala byť informovanosť o bojoch, vojnových udalostiach a
propaganda. Pre ženy boli zdrojom receptov a návodom, ako vyžiť s
obmedzeným počtom surovín.19
Informácia o mobilizácii dorazila na Záhorie koncom júla 1914
prostredníctvom telegrafov, ktoré boli umiestnené na železničných staniciach
alebo poštových úradoch.20 Prvý augustový deň toho roku sa v Malackách vo
večerných hodinách zorganizoval zástup ľudí, ktorí oslavovali vypuknutie
MACEJKA, Malacky v dejinách, s. 91-92.
ŠÍP, Vladimír – TREBIŠOVSKÝ, Július: Malacky. Kapitoly z dejín mesta I. časť. Bratislava : Odkaz, 1991,
s. 53.
14
SZÖCSOVÁ, Lucia: Malacky počas prvej svetovej vojny v zápisniciach obecného zastupiteľstva. In:
VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 7. Malacky : Mestské centrum kultúry, 2014, s. 27.
15
BRANTALOVÁ, Jozefína: Kronika mesta Malacky. s. 48.
16
MACEJKA, Martin: Malacky v 20. storočí [online]. Dostupné na internete:
<https://malackepohlady.sk/?page_id=9217> [cit. 2019-01-05].
17
MACEJKA, Malacky v dejinách, s. 100.
18
BREZINA, Peter a kol.: Prvá svetová vojna a Záhorie. Skalica : Záhorské múzeum, 2015, s. 33.
19
ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Elena: Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny. Bratislava
: Pro Militaria Historica, 2018, s. 33.
20
Tamže, s. 11.
12
13
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vojny slovami: „Nech žije vojna.“ Skupina ľudí pozostávala predovšetkým zo
Židov a živnostníkov. Roľníci a robotníci vojnu neoslavovali.21 Podľa
záhoráckych kroník odľahčovali muži napätú situáciu slovami: „Vtrhneme
tam, urobí sa porádek a za pár dní budeme doma. Ešte aj žatvu dokončíme.“
Verili, že sa o niekoľko mesiacov vrátia k svojim blízkym.22
Pre záhoráckych regrútov bolo určené najmä stredisko v Prešporku,
teda v Bratislave. Tam boli zväčša pridelení k pešiemu pluku č. 72 a
honvédskemu pluku č. 13.23 Vojenských odvodov sa zúčastňovali najmä
muži vo veku od 21 do 23 rokov. Najskôr sa uskutočnilo žrebovanie, či budú
priradení k hromadnej armáde alebo honvédom, medzi nových alebo k
záložným náhradníkom. Takýto odvod spravidla trval 2 mesiace v mesiacoch
marec a apríl. Ak si to situácia vyžadovala, tak sa uskutočňovali aj
častejšie.24 Pohľad na vojnu počas rokov 1914 až 1918 nebol rovnaký.
Zatiaľ čo po vypuknutí vojny a následnom verbovaní boli vojaci statoční a
oddaní monarchii, tak postupom času bolo čoraz viac dezertérov. Problémom
bolo najmä správanie sa vo vojsku. Vyžadovaná disciplinovanosť sa
dosahovala tvrdým velením. Nadradení boli totiž Maďari a Nemci, ktorí u
slovanských etník nepociťovali dostatočnú vernosť a istotu. Najproblémovejší
bol záver vojny, keď sa vojaci snažili využiť dovolenky a ukrývali sa u
známych. Prevenciou proti takýmto zbehom mali byť kontroly na Záhorí,
ktoré vykonávali vojaci alebo aj polícia. Za mesiac august pochytali okolo 6
667 dezertérov. Odporcovia vojny sa bránili a vytvorili takzvané zelené kádre.
Okolo 4 000 ľudí sa organizovalo v lesoch Malých Karpát, cez Marianku a
Šaštín, pričom strediskom bola Baba.25
Poľná pošta
Vo vojnových rokoch bola rozšírená komunikácia prostredníctvom
listov. Predstavovala spôsob, ako sa kontaktovať s príbuznými, a čiastočne
tlmila smútok z ich neprítomnosti. Poľná pošta spadala pod veliteľstvá
plukov, odkiaľ smerovali zásielky poštovou službou na veliteľstvo armády.
Tam prešli cenzúrnou kontrolou a putovali civilnou poštou na jednotlivé
železnice, kde sídlili poštové úrady. Začiatkom vojny boli predmetom listov
okrem iného aj vojenské témy. Muži na fronte informovali svojich drahých o
udalostiach na bojiskách, taktikách postupu, alebo skúsenostiach s
nadradenými.26 List s takýmto obsahom napísal v auguste 1914 manželke v
Malackách Jozef Valent: „Pozdravujem ta pozdravit P(ochválen) P(án) J(ežiš)
BRANTALOVÁ, Kronika mesta Malacky, s. 48-49.
BREZINA a kol., Prvá svetová, s. 10.
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24
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K(ristus) Moja najmilejsi manželko na sto krát ze srdca aj moje male zdecuški.
Ja sem zdravi kereho aj tebe vinsujem Kebis vjezdela moja najmilejši
manželko de sem ja až veru bis zaplakala. Já sem až na ruskich hranicach
Veru už pujedeme do vojni furt ideme dele Z levic sme jeli 2 dni aj 3 noci na
mašine furt Skazujem pozdravit aj maminku Šeckich vespolek domacich Aj
pana... aj paničku aj nemečkaja. Ja sem ti pisal už dve karti Jak sme jeli na
mašíňe kebis vizdela kolko je tu vojska velice moc to je zle že ja nemam už ani
jeden šestak vim že bis mi poslala ale snad aj ti nemaš snad panbu da že sa
enem uvizdime snad tu neostanem velice mi je to luto že ťa nevidzim tak mi piš
potom Zbohem ostavaj.“27
Ešte koncom toho roku bolo poskytovanie takýchto informácií o
armáde v listoch zakázané. Listy s takýmto obsahom neprešli úradom
cenzúry a boli zlikvidované.28 Časté boli aj zásielky obsahujúce peniaze.
Vojaci boli za svoje služby síce platení, no nestačilo to na zaobstaranie
hygienických vecí, bielizne, cigariet a ďalších bežných potrieb. Preto sa medzi
vojakmi uplatňoval výmenný obchod. Rodiny, ktoré sa rozhodli zaslať
peniaze na front, mohli tak urobiť poštou alebo formou bánk. Problémom
však ostával neustály pohyb vojsk, keď mali poštoví doručovatelia problém
dopraviť zásielku. Popri listoch bolo taktiež populárne zasielanie pohľadníc.
Motívy propagandy, vojsk, detských tém, zamilovaných a odchádzajúcich
vojakov, karikatúr, ale aj rôznych sviatkov zasielali okrem vojakov najmä
dôstojníci. Ku koncu vojny, v roku 1917, vystriedali pohľadnice fotografie
predovšetkým z nemocničného prostredia.29
Zdravotníctvo
Krvavé boje na frontoch sprevádzané rôznymi infekčnými chorobami,
cholerou a týfusom vyžadovali existenciu vojenských nemocníc.30 Ranení
však najskôr putovali do takzvaných obväzísk. V jednotlivých stanoch sa
dostali do starostlivosti vojnových lekárov. Okolnosti, žiaľ, nedovoľovali
pacientov uspať, takže bolesti prežívali intenzívne a bolo počuť srdcervúce
výkriky. Po poskytnutí prvej pomoci boli prevezení do vojenských nemocníc.
Tu však bol problémom najmä limitovaný počet lôžok. Viedlo to k vzniku
dočasných nemocníc, ktoré vykonávali svoju činnosť napríklad aj vo
vagónoch železníc. Ošetrení vojaci následne bývali umiestnení do takzvaných
invalidovní. Tie sa nachádzali v kláštoroch (v Malackách františkánsky),
školách, úradoch a mnohých ďalších budovách. Príbuzní prinášali raneným
vojakom rôzny nedostatkový tovar vo forme cukroviniek, čokolád, cigariet,
ovocia a spodnej bielizne.
WSÓL, Andrej: Z korešpondencie vojakov. In: VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 7. Malacky :
Mestské centrum kultúry, 2014, s. 157.
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V Malackách a okolí vzniklo v čase vojny 17 nemocníc, ktorých
kapacita bývala okolo 15 až 30 ľudí. Vojenskí lekári boli v jednotlivých
nemocniciach nahrádzaní civilnými. Na Záhorí fungovali predovšetkým
menšie nemocnice, kde boli privážaní už ošetrení vojaci a teda nehrozila
nákaza obyvateľstva tuberkulózou, alebo iným ochorením.31 Riaditeľom
nemocnice v Malackách, ktorá fungovala 2 roky, bol Dr. Polakovič.
Významnú úlohu v oblasti zdravotníctva zastával lazaret. Ten bol
umiestnený v Malom kaštieli, kde sa o ranených vojakov starali rehoľné
sestry, ktorým vypomáhali 2 sestry z Pešti. Prví ranení tu boli umiestnení 7.
septembra 1914.32
Prioritou kláštorov na Záhorí, vrátane malackého, bola sociálna
činnosť a duchovné obohatenie v prospech ľudu. Prispeli k vzdelaniu a
usporadúvaniu najrozličnejších kultúrnych akcií. Umožnili liečenie
zranených a chorých v areáli kláštora, starali sa o siroty a poskytovali jedlo
chudobným. Prostredníctvom podpory Červeného kríža a finančných
príspevkov obyvateľov nakupovali nedostatkový tovar pre mužov vo vojne.
Mnohí duchovní dokonca pôsobili medzi bojujúcimi. Ich úloha spočívala
najmä v organizácii omší. Vojakom a ich príbuzným dodávala viera silu ustáť
krušné časy a dávala nádej v lepšiu budúcnosť. Náboženská tematika bola
často predmetom korešpondencie, v ktorej kňazi a rodiny prosili o Božiu
ochranu pre vojakov.33 Význam viery v živote ľudu dokazuje aj prípad vojaka,
ktorý prosí o doručenie modlitebnej knižky svojej žene z obce Zohor neďaleko
Malaciek: „Muj mili priateliu ktori Kolvjek. jaťa prosim včas prihozde tuto
knišku odeslat mojej manželce.
Pavlaszek Anna in Zohor N361 komittat Pressburg.“34
Cirkev zasiahol priebeh vojny najmä v rokoch 1915 a 1916. Nastala
rekvirácia zvonov v prospech vojska vo všetkých obciach. U veriacich to
vyvolalo vlnu nepokojov. Situáciu vnímali ako nerešpektovanie náboženských
práv, pričom samotné zvony pochádzali z financií veriacich. Určitú čiastku za
konfiškáciu, ktorá predstavovala okolo 10 % z reálnej ceny síce štát zaplatil,
no ich význam v rámci histórie pre veriacich už nebol v jeho záujme.
Postupnosť zaberania jednotlivých zvonov nariaďovali okresní notári, pričom
uprednostňovali tie masívnejšie.35 V tom istom čase sa františkáni rozhodli
prestavať strechu veže Čierneho kláštora, pričom financie zabezpečil Mikuláš
XIII. Pálffy. Po jej dokončení uschovali v guli pod krížom umiestenej vo veži
listinu, ktorá informovala o priebehu prestavby, aj o zabratí dvoch zvonov: „
... V čase týchto epochálnych udalostí sa rozhodol knieža Mikuláš Pálffy,
mecenáš malackého františkánskeho kláštora, že obnoví chátrajúcu strechu
BREZINA a kol., Prvá svetová, s. 29-31.
MACEJKA, Malacky v dejinách, s. 100-101.
33
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34
Modlitebná knižka z 1. svetovej vojny.
35
BREZINA a kol., Prvá svetová, s. 44-45.
31
32

96

VERBUM HISTORIAE 1/2020

kostolnej veže. Práce môžu prebiehať veľmi pomaly, keďže väčšina robotníkov
z panstva bojuje na fronte. V auguste roku 1916 postavia lešenie a demontujú
starú strechu. 23. októbra zložia z veže 2 zvony, aby slúžili vojnovým účelom.
V tom istom roku, v mesiaci november, upevnia betónové trámy a začnú
betonárske práce na veži. 11. novembra umiestnia na vežu kríž a do útrob
jeho gule umiestnia tento spis...“36
Život počas vojny
Odchod mužov na front spôsobil, že hlavnými živiteľmi rodiny sa stali
ženy. Vykonávali fyzicky namáhavú prácu ako oranie, siatie, zbieranie úrody,
alebo pripravovali drevo na zimné obdobie.37 Niektoré zo žien pracovali na
úrade, pošte, alebo pôsobili ako zdravotníčky. Iné sa zasa venovali
stredoškolskému a vysokoškolskému vzdelaniu.38 Taktiež existovala možnosť
pre matky s dcérami absolvovať vzdelávacie kurzy pre prípravu na povolanie.
Spadalo tam fotografovanie, maľba, šitie, štrikovanie, česanie a ďalšie. Túto
možnosť využívali predovšetkým remeselnícke rodiny v Malackách a okolí.
Roľnícke a robotnícke rodiny absolvovali kurzy len zriedkavo.39
Nepriaznivá situácia komplikovala rodinné vzťahy. Stúplo množstvo
nemanželských detí, s čím sa museli mnohokrát vysporiadať muži po
návrate. Pre deti sa stali populárnymi vojenské motívy hračiek, pričom sa šili
aj detské uniformy. Propaganda bola citeľná aj v školskom prostredí. Deti
taktiež vypomáhali matkám na poli a v rôznych továrňach.
Problematickejším obdobím sa stal rok 1915.40 Už začiatkom januára muselo
mesto riešiť nedostatočné zásobovanie. Zaviedol sa prídelový systém a lístky
na potraviny: chlieb, múku a masť.41 V lete sa situácia ešte viac
skomplikovala, keď sa uplatnilo nariadenie rekvirácie obilia, ktoré malo byť
rovnomerne rozdelené medzi obyvateľstvo a vojsko. Stanovili sa dávky obilia,
plodín (zemiaky, kapusta, kukurica) a surovín na osobu a rok. Na jednu
osobu v poľnohospodárstve mesačne bolo vyhradených 18 kg obilia a pre
ostatných ľudí 10 kg. Postupom času sa však tieto dávky znižovali a ceny
surovín narastali. Niektoré dokonca mnohonásobne, pričom sa potraviny
vyrábali z menej kvalitných zdrojov. Do múky bola pridávaná zemiaková,
kukuričná či ražná múka, tuky z rastlín vystriedala masť. V tlačovinách sa
začali uverejňovať recepty z takýchto surovín.42 Rozšírená bola takzvaná
„šora“, ktorá sa vyrábala z kukuričnej múky. Malačania pociťovali taktiež
MACEJKA, Martin: Oprava veže Čierneho kláštora v roku 1916 [online]. Dostupné na internete:
<https://malackepohlady.sk/?p=21180> [cit. 2019-02-12]. V 17. storočí, v čase keď zemepán Pavol IV. Pálffy
uskutočnil prestavbu malackého kaštieľa na kláštor, pozval františkánsky rád, aby tu pôsobil. Ich poslaním bol
rozvoj duchovna a kultúry obyvateľstva.
37
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nedostatok petroleja, a rôzneho priemyselného tovaru.43 Problémová bola
dostupnosť kože a látok. Vojenské uniformy sa vyrábali z látky s podielom
žihľavy. Populárnymi sa stali aj drevené topánky.44 Utrpenie obyvateľstva
rástlo neúrodou, ktorá bola dôsledkom nepriaznivého počasia. Aj to, čo sa
zasialo a zasadilo, sa neurodilo. Podľa slov malackej kronikárky „bol aj ten
najväčší zemiak ako orech“.45 Obyvateľstvo teda trpelo podvýživou,
chorobami a rôznymi epidémiami.
Vojna výrazne zasiahla aj chovateľov dobytka a menších zvierat.
Zásobovacie úrady vykupovali od veľkostatkárov a obyvateľov zvieratá za
veľmi nízke ceny. Preto roľníci často uprednostňovali predaj na rozšírenom
čiernom trhu, i keď sa vystavovali riziku pokút. Najvyššie pokuty boli za
predaj koní, pretože tie boli veľmi potrebné pre armádu. Tam však buď vo
veľkom hynuli, alebo zranené putovali do konských nemocníc. Jedna z
takýchto doliečovacích nemocníc bola aj v Malackách.46
Správa mesta
Významnú úlohu v období 1. svetovej vojny vykonávalo obecné
zastupiteľstvo v Malackách. Spravovalo financie mesta, fondy, poplatky,
oprávnenia, ale aj prenájmy pozemkov, schvaľovanie rozličných mestských
plánov a hospodárstvo. Na začiatku každého rokovania starosta obce poveril
notára, aby informoval zastupiteľstvo o programe a návrhoch dňa, o ktorých
sa malo rokovať. Niektoré z nich odzneli v maďarčine a potom aj v
slovenskom jazyku. Počas vojny tvorilo zastupiteľstvo obce dokopy 48 ľudí.
Boli to najmä bohatí obyvatelia alebo lekári. Začiatok vojny mal negatívny
dopad na chod zastupiteľstva. Dvaja notári, ktorí mali na starosť dane,
museli nastúpiť do vojenskej služby, čo malo za následok spomalenie
vybavovania mestských povinností. Zastupiteľstvo muselo riešiť najrôznejšie
problémy postihujúce mesto.47 Nedostatok základných potravín a petroleja48
znemožňovalo jeho výmenu v lampách na jednotlivých uliciach. Muselo sa
tiež vysporiadať so zaberaním zvonov v 1916.49 Pod vplyvom rekvirácií
narástli financie v obecnom zvonárskom fonde. Ak pred vojnou fond
disponoval 8 586,70 korunami, tak ku koncu vojny sa táto čiastka zvýšila na
12 425,24 korún. Podobne na tom bol aj chudobinský a skrášľovací fond.
Zastupiteľstvo malo na starosť tiež odsúhlasiť rozpočty a účty mesta.
Tabuľka poukazuje na ekonomiku Malaciek pred a počas vojny (koruny):50
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Účty

1913

1914

1915

1916

1917

Príjem

40 904,18

41 953,84

42 789,08

44 218,22

55 691,50

Výdavok

40 693,78

41 926,47

42 786,08

44 218,12

55 691,50

Zostatok

210,40

27,37

3

0,10

0

Okrem spotrebnej dane a poplatkov, ktoré ovplyvnili chod mesta, prešli
Malacky výstavbou, dláždením ciest a chodníkov, do ktorých sa zapojili aj
samotní Malačania. Mesto sa podieľalo na vojnových pôžičkách a odsúhlasilo
príspevky pre vojnových invalidov. Schválilo pamätník padlým hrdinom a v
roku 1916 v blízkosti kostola vysadenie parku pamätnými stromami obetiam
1. svetovej vojny, aby sa nezabudlo na dobových hrdinov.51
Informovanie rodín o padlých bolo úlohou notárov a richtárov. Obce a
úrady odosielali takúto správu v prípade, keď bola potvrdená ministerstvom
domobrany, vojny, alebo Červeným krížom. K rodinám sa však často
dostávali tieto informácie oneskorene, prípadne o svojich drahých už nikdy
nepočuli. Oznámenia boli v maďarčine aj v slovenčine.52 Existovali matriky, v
ktorých boli vojaci registrovaní podľa plukov, a tam sa uvádzali osobné
informácie, dátum, príčina a okolnosti smrti. No mnohí z nich skončili v
zajatí, alebo nebolo možné identifikovať telesné pozostatky. Tí, ktorí sa z
frontov nevrátili, boli neskôr vyhlásení za mŕtvych. Takéto prípady
prešetroval súd, pričom bral do úvahy rôzne okolnosti a svedectvá.53
Ak rodina dlhšiu dobu nedostala žiaden list z poľnej pošty, očakávala
najhoršie. Niekedy sa o osude príbuzného dozvedali prostredníctvom ďalších
vojakov, ktorí pôsobili s dotyčným v armáde.54 Tak tomu bolo aj v prípade
Bety Tichej z Malaciek: „Méno mojeho manžela jest Tichý Jan, desátník u 72
pešího pluku, 1. roty, rok odvodu neviem, narodený 1883, v Malackách,
príslušný do Malacek, okres Malacky, rimsko katolik, ženatý, murár, od roku
1917 jest nezvestný, bol na ruském bojišti, a padel do zajetí v roku 1914, pri
Ivangorode. Neviem zdali jest mŕtvy lebo nie, len od Martina Vanihela z
Pajštuna som čula, že moj manžel padel do suchej nemoci v Rusku v zajatí,
zanesli ho do špitála a tam udajne v roku 1917 zomrel. Neviem kde jest
pochovaný. Bližšú správu može podat Martin Vanihel, z Pajštuna. Začátkom
júli 1916 roku som dostala posledný dopis od mojho manžela písaný zo dna
16. júna 1916. Doklady som si už sedrii predostrela. Predčtáno a podpísáno.
Beta Ticha.“55
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Počas 1. svetovej vojny narukovalo až 500 Malačanov.56 Z Malackého
okresu je evidovaných za padlých 239 vojakov. Tí boli účastní na všetkých
frontoch okrem francúzskeho. V úvode vojny bojovali na území Talianska,
Albánska a Rumunska. Najväčšie zastúpenie mali však v boji na ruskom
území, kde padlo 74 % mužov z celkového počtu z Malackého okresu.57
Pre rodiny padlých malo vyhlásenie za mŕtvych aj sociálny dopad.
Umožnilo im to poberať sociálne podpory, ktoré boli podmienené tzv. právom
chudoby. Ženy ako vdovy sa mohli znovu vydať, pričom nadobudli majetok
po zosnulom.58 Bratislavský župný úrad bol iniciátorom podpory rodinám,
ktorým muž zahynul vo vojne. Usporadúvali sa rozličné verejné zbierky na
pomoc postihnutým.59 Takýto druh zbierky organizovala aj Helena Božikova,
ktorá ju viedla svojpomocne.60 Najnižšie vrstvy však takéto druhy pomoci
hodnotili ako neuspokojivé.61
Jedným z pamätníkov 1. svetovej vojny bol aj Malačan Ján Kissary.
Narodil sa a študoval v Malackách. V čase vypuknutia vojny pracoval v
Budapešti v továrni na motory. Vznik vojny vnímal takto: „No vypukla v roku
1914. A vypukla proto lebo zabili následníka trónu Františka Ferdinanda. A
potom, pravda, atentátnikú pochytali, tak potom nevím, na kého anciáša
moseli tú vojnu vyprovokovat.“ Narukoval až v roku 1916, ešte pred
dovŕšením osemnásteho roku života. Po vyhlásení mobilizácie sa nachádzal
vo Varaždíne, odkiaľ musel narukovať: „Nuž jednoducho nás povolali, sme
narukovali, pooblékali nás jak cigáňú, šak my sme byli ešte chalani a ty staré
mundúre, co išli chuďáci na frontu dostali nové z koprivovej látky. Ked sme
mjeli trošku volno a biuo trošku pjekné počasí, dostali sme rukavice a moseli
sme ít koprivu zbírat. Plné noše koprivy a z teho nám robili uniformy. A,
pravda, to nemjelo žádnu trvanlivost. Párkrát to zmoklo a potom sa to
rozsypalo jak pavučina...“ Pôsobil ako delostrelec na fronte v Taliansku,
konkrétne na Piave. Morálku a vojenské rozdiely vo vybavenosti armád
charakterizuje nasledovne: „My sme byli jako delostrelci. Já sem byl len temu
rád, že sem nevidel, koho múj granát zabil. Já sem nemjel bojovú náladu. Já
sem nenávidel vojnu... pravda, válka sa prohrála, jak sme to dopredu počítali,
de by sme sa mohli my hrabat s našú mizernú armádú oproci Taliansko, Rusko
a já vím, ty západné štáty moderné, všady vyzbrojené. Ty naše letadla, ty
hrkotali ve vzduchu jak nákladní vúz lebo nákladné auto. A neprátelské
letadla, ty hráli jak organ. Víte si predstavit tú konštrukciu! A oňi nemoseli ve
špiráloch ít hore jak naši chuďáci... My sme byli chuďáci, co sa týče
vojanského výzbroju.“ Po skončení vojny a rozpade monarchie panovala
BREZINA a kol., Prvá svetová, s. 117.
ZACHAROVÁ, Vojaci vyhlásení, s. 45.
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59
BREZINA a kol., Prvá svetová, s. 33.
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nezamestnanosť. Ján Kissary si v tom čase príležitostne zarábal
prostredníctvom rôznych brigád. Maďarov vystriedali Česi, ktorí zaplnili
takmer všetky voľné pozície.62
Zmena pomerov
Malacky už od feudálnej spoločnosti nepoznali pocit slobody. Vždy boli
niekomu podriadené. Obyvatelia mesta preto vnímali blížiaci sa koniec vojny
a nejasnú budúcnosť s určitou dávkou pochybností. Situácia sa začala
vyostrovať po tom, čo maďarský poslanec vyhlásil v parlamente, že je vojna
prehratá. Malačania prejavovali nevraživosť voči tým, ktorí na ich úkor
bohatli. Najmajetnejšia vrstva mesta, prezentovaná najmä obchodníkmi
židovského pôvodu a maďarskými úradníkmi, začala odchádzať vo veľkom.
Obavu z nadchádzajúcich udalostí pociťoval aj zemepán Mikuláš XIII. Pálffy
Ten musel odísť do Rakúska po troch storočiach pôsobenia jeho rodu v
Malackách.63
Násilnosti a rabovanie dosiahli najväčšie rozmery 2. novembra 1918. V
tom čase sa vracali muži z vojny vlakmi domov. Príchod sa niesol v znamení
radosti, sprevádzaný spevom a streľbou z okien.64 Začalo sa drancovanie
namierené proti obchodníkom a veľkostatkárom, ktorí bohatli na úkor
bežného ľudu. Pochodujúci ozbrojení vojaci revali: Na Židov! Ohoľ ho!
Rozbíjali okná, posťahovali plagáty, vyrabovali obchody a sklad rumu.
Ponachádzali úkryty plné múky a cukru, ktorými nepohrdli ani náhodní
okoloidúci. Pred hnevom neunikol ani četník strážmajster, ktorého skupina
vojakov hodila do rieky Malina. Domy boli plné porozbíjaného nábytku, ulice
boli cítiť alkoholom a mestom pobehovali ľudia plní zúfalstva so slzami v
očiach. Násilie zapríčinilo smrť robotníka a strážnika Bublu, ktorý mal
odvahu sa postaviť agresorom. Pomery sa upokojili v nasledujúci deň 3.
novembra 1918, keď do Malaciek napochodovalo vojsko na čele s
nadporučíkom Ripkom a nastolilo poriadok.65 Na stanici zajali maďarských
žandárov a vytiahli zástavu červeno-bielej farby. „Bola to i nadšená minútka!
Na verejnej budove, kde ešte nikdy neviala druhá, len maďarská zástava, tam
veje už naša! Nech pobozkáva ju slovenský vetrík, a hlása na široko-ďaleko,
všade, kde len zájde, že padli maďari, a žijú už tí, biedni slováci!“ 66 V celom
meste a okolitých dedinách sa hovorilo o príchode československej armády.
Vojaci sa pod velením nadporučíka Ripku rozdelili do dvoch skupín, pričom
jedna ostala v Malackách pre prípadný útok Maďarov a druhá smerovala na
BUKOVČÁKOVÁ, Marta: Spomienky Jána Kissaryho na prvú svetovú vojnu a ďalšie roky života. In:
VRABLEC, Pavol (ed.): Malacky a okolie 7. Malacky : Mestské centrum kultúry, 2014, s. 179-185.
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65
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<http://www.dejinyzahoria.sk/2018/02/archiv.html#more> [cit. 2019-03-04].
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pomoc do vidieka. Navštevovali jednotlivé dediny a informovali ľud o zmene
pomerov, teda o odtrhnutí sa od Maďarov a vytvorení československého
štátu.67 Ešte v ten deň sa v meste vytvoril národný výbor, ktorého úlohou
bolo zachovať poriadok a vykonával činnosť orgánu samosprávy.68
Nepokoje sa dotkli Malaciek ešte 6. novembra, keď sa snažil dostať do
mesta maďarský vlak. Ripka reagoval vydaním rozkazu strážam, aby sa
zjednotili na malackej stanici.69 Podľa rozprávania vojaka, ktorý bol prítomný
pri obsadzovaní slovenského územia, historická udalosť sa odohrala takto:
„Pre všetky prípady porobili sme potrebné opatrenia, a ako sa čoskoro
ukázalo, nie nadarmo! Po oboch stranách staničnej budovy postavili sme
strojné pušky tak, aby v páde potreby dostal sa vlak do krížového ohňa. Na
nádražie rozostavili sme 20 vojákov ako pohotovosť, bola to vtedy celá naša
vojanská sila! Vlak sa blížil ku stanici. Len jedon pohľad naň, a videli sme, že
naša obava bola, a že nebola zbytočná naša obozretnosť ... Maďarskí žandári,
financi a vojáci rozličnej brandže, civilní ľudia s patrontáškami na bruchu, a
kto medzi nimi neschadzal, to boli urodzení páni židia z Malaciek.“ 70 Následne
nadporučík Ripka vyzval veliteľa na rokovanie. Ten vyjadril nesúhlas s
vytýčenou bielo-červenou zástavou a požadoval vstup do mesta. Po ráznom
odmietnutí už nemal na výber. Pokiaľ sa chcel vyhnúť konfliktu s
početnejším vojskom rozmiestneným na železničnej stanici, tak musel zvoliť
ústup. Vlak opustil Malacky.71
Situácia sa upokojila začiatkom roka 1919. Na pokyn ministra Vavra
Šrobára bol národný výbor na celom území nového štátu zrušený a nahradilo
ho obecné zastupiteľstvo.72 Záver vojny sa niesol v znamení rozkladu
monarchie. Uplatnili sa autonómne práva jednotlivých národov na danom
území, čo znamenalo pre Slovákov vstup do spoločného štátu s Čechmi. Na
Malacky takýto vývoj pôsobil priaznivo. Mesto ako centrum Záhoria s
okresnými úradmi sa pomaly spamätávalo z následkov vojny a o svojej
budúcnosti rozhodovalo už slobodne, bez 300-ročného vplyvu Pálffyovcov.73

Prevrat na Záhorí v roku 1918 (5) [online]. Dostupné na internete:
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Tvorba interaktívnej hry „Aké to bolo kedysi v Malackách v rokoch
1914 – 1918“
Didaktický software sa v posledných rokoch stáva čoraz viac
populárnejšou formou vzdelávania v rôznych odvetviach. V školskom
prostredí dokáže učiteľa zastúpiť formou výkladu, precvičenia alebo
testovania učiva. Taktiež dokáže byť nápomocný pri zefektívnení
vzdelávacieho procesu. Nikdy však nedokáže celkom nahradiť vzdelaného
pedagóga.74 Úloha didaktických počítačových hier je predovšetkým výchovnovzdelávacia. Žiak sa hrá, teda je to istá inovatívna forma zábavy a zároveň sa
aj učí. Okrem iného podporuje tvorivosť, strategické myslenie a v
neposlednom rade jedinec rozvíja počítačovú gramotnosť.75
Geoff Petty poukazuje na obľúbenosť takejto formy vzdelávania. Hovorí
o tom, že veľkou výhodou je okamžitá spätná väzba a následne uznanie jeho
výkonu spolužiakmi a pedagógom. S rýchlym uznaním prichádza aj
motivácia.76 Samotnú interaktivitu v didaktike považujeme za dôležitú. Žiak
dokáže aktívne ovplyvňovať didaktické hry/programy, ale aj vnímať
vzdelávací obsah, kedy ide o akúsi vzájomnú komunikáciu. Miera
interaktivity sa však v závislosti od hier môže líšiť. Zatiaľ čo u niektorých má
hráč možnosť voľby, tak u iných je len v pozícii sprevádzaného. Oba varianty
však majú jeden a ten istý cieľ, vzdelávať, zabávať a zároveň vzbudiť
motiváciu, ktorá zvyšuje efektivitu poznávania.
Pri aplikovaní interaktívnych hier treba dbať na niekoľko náležitostí:
1. Dodržiavať výučbové ciele;
2. Prispôsobovať hry veku a úrovni psychického vývoja žiakov;
3. Voliť hry podľa možností ich integrácie do výučby;
4. Možnosti realizácie (vybavenie atď.)77
Návrh menu a navigácie ‒ nápoveda (obr. 1 a 2)

DOSTÁL, Jiří: Výukový software a počítačové hry nástroje moderního vzdělávání. In: Journal of Technology
and Information Education, 2009, roč. 1, č. 1, s. 23. Výučbový software je akékoľvek programové vybavenie
počítača, ktoré dokáže vykonať aspoň nejakú z didaktických funkcií.
75
Tamže, s. 26-27.
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GEOFF, Petty: Moderní vyučování. Praha : Portál, 2008, s. 41.
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DOSTÁL, Výukový software a počítačové hry, s. 24-25.
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Po spustení hry „Aké to bolo kedysi?“ sa žiak ocitne v menu. Na pozadí sú
znázornené súčasné Malacky s vyobrazenou budovou spojenej základnej
školy s gymnáziom, františkánskym kláštorom, synagógou a Pálffyovským
kaštieľom.
V strede sa nachádzajú tri tlačidlá:
❖ ŠTART – spustí hru
❖
NÁPOVEDA – popisuje funkcie jednotlivých symbolov, s
ktorými sa hráč v priebehu hry dostane do kontaktu. Preto je
nevyhnutné, aby vedel, akú navigačnú a informatívnu úlohu
spĺňajú (obr. č. 2).
❖ KONIEC – ukončí hru

Prostredie a dej
Žiak sa prostredníctvom hry ocitne v minulosti, konkrétne v čase 1. svetovej
vojny. Ponúka sa mu možnosť spoznávať lokality a udalosti v Malackách,
ktoré sú znázornené dobovými fotografiami, mapou alebo graficky
vytvorenými postavami. Zážitok z hry pozitívne ovplyvňujú aj zvuky vložené
do hry a nárečie typické pre obyvateľov Záhoria.
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Obrázok č. 3: Výber pohlavia
Po spustení hry má žiak na výber jedno z pohlaví, prostredníctvom ktorého
bude putovať príbehom. Chlapec je pomenovaný ako Malačan a dievča ako
Malačanka. Po zvolení jedného z nich, klikne na šípku „ďalej“, umiestnenú
v pravom dolnom rohu papiera. V prípade, že si želá návrat do menu, tak
klikne na šípku nachádzajúcu sa v protiľahlom rohu.

Obrázok č. 4: Úvodná animácia
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V úvode hry sa odohrá krátka animácia vychádzajúceho slnka sprevádzaná
zvukom vtáčieho štebotu. Hráč už oboznámený so symbolmi vyskytujúcimi
sa v hre klikne na budovu školy, na ktorú ukazuje kurzor ruky.

Obrázok č. 5: Komiks
Do príbehu je žiak vtiahnutý komiksovou formou. Pre lepšie pochopenie sa
bude postupnosť odkrývania jednotlivých obrázkov označovať číslami. Na
vyučovacej hodine dejepisu preberajú žiaci 9. ročníka 1. svetovú vojnu.
Nezáživný výklad učiteľa, bez akejkoľvek interakcie s triedou a absencia
informácií o Malackách vo vojnových časoch, spôsobili nezáujem hlavnej
postavy o predmet a stratu motivácie k pozornosti.

Obrázok č. 6: Návrat do minulosti
Vo sne sa hráč prenesie zo súčasnosti do roku 1915.
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Obrázok č. 7: Železničná stanica
Malačan/ka sa ocitá na železničnej stanici znázornenej dobovou fotografiou.
Dostáva sa do interakcie s postavou deduška, ktorý žiada, o prečítanie listu
od syna z frontu. On to nedokáže, pretože pri sebe nemá okuliare. Údajne je
časť listu nečitateľná, pretože ho pošliapala mačka. Animácie sú obohatené
o zvuk mačky a parnej lokomotívy.

Obrázok č. 8: Voľba a fotografia
Hráč je v pozícii, keď sa môže rozhodnúť, či starému mužovi pomôže a list
prečíta, alebo odíde. V prípade, že zvolí druhú možnosť, tak sa odohrá
krátka animácia a napokon ho hra privedie k tomu, aby deduškovi
pomohol. Zobrazí sa fotografia syna a list s textom, ktorý je súčasťou
aktivity č. 1 (obrázok č. 14, 15).
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Obrázok č. 9: Mapa Malaciek
Po splnení aktivity sa hráč presúva do ďalšej časti hry formou malackej
mapy. Študenti tak prostredníctvom nej získajú predstavu o dobovom
usporiadaní známych budov a lokalít.

Obrázok č. 10: Píla
V oblasti Píla sa hlavná postava dostáva do kontaktu s jej pracovníkom. Ten
ozrejmuje vznik píly v meste a úlohu novovzniknutej železnice v rámci
dopravy a prevozu materiálu parnými lokomotívami. Napokon sa dostávajú
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k tomu, že v minulosti existovali píly aj mimo mesta,78 s čím súvisí aktivita
č. 2 (obrázok č. 16, 17). Študent sa teda dozvedá o dôležitosti železnice a píly,
ktorá v súčasnosti už neplní svoju funkciu a je len chátrajúcou budovou.

Obrázok č. 11: Prevrat
Posledným miestom, kam hráč nazrie, je Masarykova ulica, ktorá sa
nachádza pri hlavnej križovatke. Hráč sa presúva do 2. novembra 1918,
teda do obdobia konca vojny. Dozvedá sa o situácii v meste, kde prebieha
rabovanie a násilnosti namierené proti maďarským úradníkom a židovským
obchodníkom, ktorí počas vojny bohatli na úkor bežného ľudu. Objavuje sa
tu aj malacké knieža Mikuláš XIII. Pálffy, ktorý je taktiež prenasledovaný
pobúrenými Malačanmi. Úlohou žiaka je pomôcť mu utiecť z Malaciek do
Marcheggu prostredníctvom aktivity č. 3 (obrázok č. 18, 19, 20, 21).

Obrázok č. 12: Prebudenie

HANDL, Vlado – MACEJKA, Martin – VALACHOVIČ, Milan: Malacké pohľady (výber z článkov 2).
Malacky : MLOK, 2013, s. 196-199.
78
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Po splnení poslednej aktivity sa na zvuk zvončeka hlavná postava prebudí a
ocitne sa opäť v triede. Nahnevaný učiteľ zadá nepozornému študentovi
referát na tému Malacky počas 1. svetovej vojny. Malačan s
novonadobudnutými informáciami o svojom regióne sa len pousmeje.
Tlačidlom KONIEC sa hra ukončí.

Obrázok č. 13: Autor
Hra „Aké to bolo kedysi?“ obsahuje 3 rozličné aktivity. Žiaci si otestujú
znalosti zo svetových a regionálnych dejín Malaciek, kde si zároveň precvičia
aj čítanie s porozumením. Zistia, ako poznajú fakty, lokality v blízkosti mesta
a napokon si ozrejmia symboly Pálffyovcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou
mesta po tri storočia.
Aktivita č. 1

Obrázok č. 14: Aktivita č. 1
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Text listu vyobrazuje dobovú situáciu v meste, ktoré postihlo úpadok
hospodárstva, čo viedlo k nenávisti obyvateľstva voči maďarským
úradníkom a židovským obchodníkom. Okrem regionálnej histórie približuje
aj vypuknutie vojny atentátom. Teda prepája svetové dejiny s regionálnymi
pre pochopenie historických súvislostí. Text aktivity č. 1:
„Milá moja rodzino!
Jak sa máte? Dzecuški sú zdravé? A co ty moja najmilovanejší Terezko? Velice
mňa rozesmutnil list od tatu, kde spomínali, že je ve mjesce nedostate.
Dokonca mi Fero od súsedú, kerý je tady semnú vyprávjal, že sa zavédel aj
....... . Eném ty sa majú najlepší! V sklepoch isto skovávali zásoby na horší
časy. Kebych vám mohel nejak pomoct.. Já sem v porádku. Nemnejte strach.
Zatát. Pooblékali nás do uniforem. Ale jakých! Párkrát sem zmokel a už sa to
rozpadalo jak pavučina. Nevím z čeho to šijú, ale ufám ....... .Furt rozmýšlam
nač moseli v roku ....... ve mjesce
vyprovokovat tú vojnu atentátem na teho
oného A šak uvidzíme co bude. Snád to nebude dúho trvat. Modlite sa za mňa
a napíšte. Budem čekat..
Zbohem
(Berlín, 1942, práca, žihľava, Židia, Záhreb, František Ferdinand D´Este,
1914, 1939, Nemci, Karol I., prídelový systém, vojaci, bavlna, telegraf,
Sarajevo, potraviny)“
Na začiatku prvej aktivity sú žiaci oboznámení s inštrukciou ako
postupovať:
„Študenti,
vašou úlohou je správne doplniť chýbajúce slová v texte z ponuky
bočných panelov.
Veľa šťastia!“

Obrázok č. 15: Výborne a Nesprávne
Ak študent správne doplní chýbajúce slovo z ponuky, tak sa objaví tabuľka
s textom „Výborne“ a zelená fajka, pričom pokračuje v aktivite. Ak však zvolí
zlú odpoveď, objaví sa tabuľka s textom „Nesprávne“ a červený krížik. V
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takomto prípade prebehne animácia učiteľa dejepisu, ktorý vysvetlí, čo je pre
daný rok/osobnosť charakteristické. Žiak sa následne šípkou vráti späť a
môže prehodnotiť svoju odpoveď. Po doplnení všetkých chýbajúcich slov
môže pokračovať v príbehu.
Aktivita č. 2

Obrázok č. 16: Aktivita č. 2
Text aktivity č. 2:
„V lokalite vyobrazenej na fotografii sa v 19. storočí nachádzali dve píly. Tie
spracovávali drevo z okolitých lesov a zariadenia boli poháňané vodou z
potoka Malina. Postupne sa píly premenili na hájovne a nahradila ich píla v
meste...“ 79
V druhej aktivite majú žiaci za úlohu zložiť fotografiu, ktorá súvisí s
uvedeným textom. Zároveň je jej lokalita vyznačená na malackej mape
červeným rámčekom. Sekundárne teda aktivita vplýva aj na kvalitu
orientácie žiakov na mape. Ich druhou úlohou v rámci tejto aktivity je
správne zodpovedať otázku: „Ako sa táto oblasť nazýva a prečo?“

79

HANDL – MACEJKA – VALACHOVIČ, Malacké pohľady (výber z článkov 2), s. 185.
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Obrázok č. 17: Štrečka a Rakáreň
Na výber odpovede sú k dispozícii tri možnosti:
❖ Štrečka (názov je odvodený od hmyzu, ktorý sa tu vyskytuje)
❖ Rakáreň (okolie rybníkov, kde sa vyskytujú raky)
❖ Rádek (obe píly a okolité budovy sú usporiadané v línii popri
ceste)
Pri zvolení nesprávnej odpovede sa označený rámček zmení na červenú
farbu. Zároveň prebehne animácia učiteľa dejepisu, ktorý objasní pôvod
zvoleného názvu a pri odpovedi Rádek aj lokáciu. Správne zvolená odpoveď
spôsobí zmenu farby rámčeka odpovede na zelenú a umožní pokračovať v
hre.
Aktivita č. 3

Obrázok č. 18: Aktivita č. 3
Na začiatku tretej aktivity sú žiaci oboznámení s inštrukciami ako
postupovať:
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„Pomôž poslednému malackému kniežaťu utiecť pred prenasledovateľmi.
Cestou pozbieraj všetky symboly, ktoré súvisia s rodom Pálffyovcov.
Ale pozor!
1. Nezíď z cesty, inak ťa chytia pobúrení Malačania.
2. Vyhýbaj sa výstrelom.
Veľa šťastia!“

Obrázok č. 19: Mám Ťa!

Obrázok č. 20: Nesprávny symbol
Vybočením mimo cesty, ako aj nevyhnutie sa pohybujúcim sa výstrelom má
za následok koniec aktivity (obrázok č. 19). Rovnaký výsledok má aj zber
nesprávnych symbolov (obrázok č. 20). V oboch prípadoch môže hráč
aktivitu opakovať tlačidlom štart.
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Obrázok č. 21: Cieľ
Zozbieraním všetkých symbolov súvisiacich s rodom Pálffyovcov a následne
dorazenie do cieľa, ukončuje poslednú aktivitu. Zobrazia sa jednotlivé
symboly s vysvetlivkami:
❖ Zámok bol sídlom Pálffyovcov od 17. storočia.
❖ Srdcia Pálffyovcov (Pavla IV. a Jána III.) boli uložené vo
františkánskom kostole.
❖ Na erbe je vyobrazený jeleň, ktorý skočil pred koč šľachticovi, a
tým mu zachránil život pred pádom do priepasti.
Žiaci „príbehom“ dokážu dejiny prežívať intenzívnejšie a zároveň si preveria
svoje vedomosti o udalostiach 1. svetovej vojny a ich dopade na miestne
obyvateľstvo. Prostredníctvom kresleného komiksu, dobových historických
prameňov
a odbornej
literatúry
objavujú
a spoznávajú
problémy
každodenného života obyvateľov tohto mesta.
HRU je možné stiahnuť stlačením tlačidla (ľavý) ctrl a kliknutím na
tento link.
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MRVA, Ivan – MULÍK, Peter: Rok 1918 a Slováci. Martin :
Matica slovenská, 2019, 116 s. ISBN 978-80-8128-224-9.
Jaroslav Durec (rec.)
V roku 2018 sme slávili významné 100. výročie vzniku
Československej republiky. Okrem toho sme si pripomínali ukončenie prvej
svetovej vojny, ktorá vďaka rozdeleniu mocností do dvoch vojenskopolitických blokov zasiahla takmer celý svet. Z toho dôvodu prvú svetovú
vojnu nazývali tiež súčasníci ,,veľkou
vojnou”.
Na
knižnom
trhu
sa
objavovali viaceré publikácie, ktorých
hlavnou témou bola posledná fáza
prvej svetovej vojny, rozpad RakúskoUhorska
a priebeh
vzniku
Československej
republiky.
Pomer
prvej Československej republiky vo
vzťahu k Slovákom z hľadiska
štátotvorného procesu je dôležitou
témou,
ktorá,
napriek
veľkému
množstvu vydaných publikácií, stále
priťahuje pozornosť nielen českých,
ale aj slovenských historikov. Naša
recenzia
sa
zaoberá
rozsahom
menšou,
ale
obsahom
bohatou
publikáciou s názvom Rok 1918 a
Slováci. Autormi publikácie sú dvaja
významní slovenskí historici Ivan Mrva
a Peter Mulík.
Už samotný názov publikácie poukazuje na štruktúru jej obsahu,
ktorú môžeme rozdeliť na niekoľko častí. V prvej časti publikácie sa autori
venujú zapojeniu Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne, kde analyzujú a
hodnotia zahraničnú politiku z hľadiska postupu a rozhodnutí generálneho
štábu, viedenského dvora a uhorského snemu. Pre lepšie pochopenie
celkového stavu monarchie prepojili autori postoje a konanie vládnucich
kruhov s problémami každodenného života, ktoré sa spájali s rekvirovaním
potravín, dobytka, poľnohospodárskych plodín, železných nástrojov a
kostolných zvonov. Súčasne autori poukazujú na iné nepriaznivé aspekty
vojnového života, súvisiace s rozvojom čierneho trhu, prídelového systému a
vysokými cenami potravín, nesmierne sťažujúce každodenný život širokých
vrstiev obyvateľstva, ktoré muselo doslova zápasiť o prežitie, pretože podpora
zo strany štátu bola nepravidelná a často nedostatočná.
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V druhej časti publikácie sa zaoberajú autori zahraničným a domácim
odbojom. Väčšia pozornosť je venovaná zahraničnému odboju, pretože je tu
možné pozorovať komparáciu Československej národnej rady v Paríži a
Československej národnej rady v Rusku. Cieľom komparácie je
predovšetkým porovnať príčiny a priebeh vytvorenia dvoch táborov
zahraničného odboja a ich aktivít, z ktorých nakoniec vedúce postavenie
získala Československá národná rada v Paríži. Osobitná časť je venovaná
procesu vytvárania a bojových aktivít Československých légií, ktoré svojím
bojovým nasadením nepochybne prispeli k uznaniu československého štátu
vedúcimi mocnosťami Dohody.
Ako sme už pri prvej časti naznačili, za veľký prínos publikácie
môžeme považovať prepojenie viacerých dôležitých aspektov. Aj v tomto
prípade autori pútavou formou prepojili aktivity a situáciu v zahraničnom
odboji s aktivitami a situáciou v domácom odboji. V súvislosti s kontextom
domáceho odboja sa zamerali autori tiež na uvažovanie a celkový postoj
Slovákov, nielen vedúcich predstaviteľov, ale aj širokých vrstiev obyvateľstva,
k myšlienke založenia spoločného štátu s Čechmi. Zároveň to môžeme
považovať za objasňujúci a pútavý úvod do ďalších častí publikácie. V ďalšej,
tretej časti publikácie sa autori zameriavajú na obsahovú analýzu a
komparáciu troch významných dokumentov, a to Washingtonská deklarácia,
Pittsburská
dohoda
a
Deklarácia
slovenského
národa,
ktoré
účinne zaraďujú do kontextu názorov a postojov českej a slovenskej
reprezentácie. Autori predkladajú citované časti z uvedených dokumentoch,
ktoré podrobujú analýze a hodnotiacemu posúdeniu.
Poslednú, štvrtú časť publikácie môžeme považovať jednak za
obsahovo najrozsiahlejšiu, ale aj kľúčovú. Na štruktúre predchádzajúcich
častí textu publikácie je možné pozorovať viaceré súvislosti, ktoré mali za cieľ
lepšie porozumieť štvrtej časti, ktorá sa zameriava už na konkrétny
štátotvorný proces, súvisiaci s tvorbou hraníc a nerozhodným postojom
Slovákov, ktorí sa ocitli medzi dvoma tábormi: Prahou a Budapešťou. Oba
tábory chceli získať rozhodujúcu priazeň Slovákov. S pomocou fiktívneho
československého národa dosiahli predstavitelia zahraničného odboja u
mocností Dohody uznanie štátu, v ktorom sa český národ mal spojiť so
svojou ,,slovenskou vetvou”. Na druhej strane tú máme Budapešť, ktorá zo
všetkých síl bojovala o zachovanie celistvosti Uhorska, , pričom presviedčala
Slovákov o budúcom slobodnejšom spôsobe života. Pod vplyvom týchto
okolností sa rozdelili Slováci na dve skupiny s protichodnými názormi:
Slovenská národná rada a väčšina západného Slovenska súhlasili s
pripojením k novovytvorenému československému štátu. Naproti tomu
Spišská národná rada, Spišská republika a Východoslovenská národná rada
a väčšina východného Slovenska, ktoré bolo poznačené maďarizáciou, žiadali
zotrvať naďalej v Uhorsku. Na publikácii oceňujeme, že autori zvolili tento
118

VERBUM HISTORIAE 1/2020

spôsob spracovania, pretože poukázali na zložité oblasti štátotvorného
procesu, o ktorých sa často nehovorí. Oba proti sebe stojace tábory autori
podrobili kritickému zhodnoteniu, pričom zohľadňovali ich komunikáciu s
Prahou a Budapešťou a medzinárodnú situáciu celkovo. Do kontextu
autori zasadzovali tiež každodenný život na Slovensku, ktorý bol často
spojený s rabovačkami a následnými represáliami a viacerými vojenskými
stretmi československých légií s maďarským vojskom a gardami. Záver
poslednej časti sa venuje procesu a rokovaniam o tvorbe hraníc
Československa s Maďarskom. Cennou prílohou publikácie sú celé texty
dokumentov Washingtonská deklarácia, Pittsburská dohoda, Deklarácia
slovenského národa a iných významných dokumentov.
Z nášho hodnotenia považujeme publikáciu za prínos z hľadiska
priebehu štátotvorného procesu Čechov a Slovákov. Zvlášť môžeme pozitívne
hodnotiť celkovú štruktúru textu, pretože autori kládli dôraz na prepájanie
domáceho a medzinárodného kontextu, každodenného života v kontexte
aktivít vládnucich kruhov, analýzu kľúčových štátotvorných dokumentov,
komparáciu československých a maďarských postojov k Slovákom.
Publikáciu odporúčame všetkým záujemcom o prehľadný priebeh vzniku
prvej Československej republiky.
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STRAKA, Jaroslav: Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová.
Bratislava : Marenčin PT, 2018, 236 s. ISBN 978-80-5690296-7.
Jaroslav Durec (rec.)
V dejinách často nachádzame rôzne historické postavy, s ktorými sa s
odstupom času alebo ešte počas ich života, začínajú spájať rôzne legendy a
mýty, ktoré majú veľký vplyv na skresľovanie skutočných historických
faktov, a preto pravda o životných
osudoch viacerých takýchto historických
postáv je nakoniec ukrytá do ťažko
preniknuteľného tajomstva. Do skupiny
týchto záhadných historických postáv
môžeme spokojne zaradiť osobnosť
šľachtického pôvodu pochádzajúcu z
najvyšších a najvznešenejších uhorských
rodov, grófku Alžbetu Báthoryovú. Skôr
ju poznáme pod meno Čachtická pani,
ale tento prívlastok ju v žiadnom prípade
neohraničuje
na
regionálne
alebo
národné teritórium, práve naopak,
tajomný životný príbeh grófky A.
Báthoryovej je známy v celej Európe a po
celom svete, dokonca sa neustále stáva
námetom
rôznych
umeleckých
–
divadelných, literárnych, filmových diel a
pod. Najznámejším historickým románom o životnom príbehu grófky A.
Báthoryovej je kniha Čachtická pani od autora Joža Nižnánskeho, ktorá sa
stala svetovým bestsellerom a zároveň inšpiráciou pre ďalšie umelecké
stvárnenia.
Samozrejme, záhadný životný príbeh A. Báthoryovej neláka len
umeleckých tvorcov, ale aj historikov, ktorí sa usilujú oddeliť historické fakty
od množstva stáročných legiend a mýtov. Nie je to však celkom jednoduché,
pretože v radoch historikov sa v súvislosti s kauzou ,,Krvavej grófky”
stretávame s rôznymi a často protichodnými interpretáciami historických
faktov. Na Slovensku sa považuje za najlepšieho znalca súdneho procesu s
A. Báthoryovou a jej pomocníkmi historik a archivár Jozef Kočiš, ktorý svoje
dlhoročné bádanie zhrnul v publikáciách Alžbeta Báthoryová a palatín
Thurzo a Alžbeta Báthoryová a jej obete. Rovnako zaujímavé a pútavé čítanie
o tragických obetiach A. Báthoryovej prináša publikácia Krvavá grófka: fakty
a výmysly od autorov historika Pavla Dvořáka a fotografa Karola Kállaya.
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Obsahom publikácie je predovšetkým úsilie objasniť a očistiť viaceré
historické fakty od mýtov a nepotvrdených, ale stále prežívajúcich
domnienok.
Naša recenzia sa venuje najnovšej publikácii o živote grófky A.
Báthoryovej pod názvom Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová od
slovenského historika Jaroslava Straku. Už samotný názov publikácie
poukazuje na určité špecifické znaky, ktoré autor pri písaní publikácie
zohľadňoval. Keďže autor nie je len historik, ale tiež odborník v oblasti práva
a diplomacie, usiluje sa uchopiť grófku A. Báthoryovú z hľadiska
problematiky stredovekého práva, a preto ťažiskom publikácie je
predovšetkým priebeh súdneho procesu a všetko čo s ním súviselo, čo mu
predchádzalo a čo po ňom nasledovalo. Z tohto dôvodu autor uplatnil
dôležitú historickú zásadu, ktorá je často zanedbávaná, že historickú
postavu, osobnosť nemožno hodnotiť z nášho súčasného pohľadu bez toho,
aby sme nebrali do úvahy a nezohľadňovali dobové podmienky, v ktorých
daná historická postava žila a pôsobila. Preto autor neprechádza hneď k
problematike súdneho procesu s A. Báthoryovou, ale zasadzuje grófku do
širšieho historicko-spoločenského kontextu, aby sa čitateľ najskôr oboznámil
s problémami doby a priestorom, kde žila a páchala svoje zločiny. Inými
slovami možno povedať, že predmetom publikácie sú dve kľúčové témy, a to
historický vývoj Čachtického hradu v rámci života na čachtickom panstve a
historická postava grófky A. Báthoryovej so všetkými jej nežiaducimi
charakteristikami, ktoré mali tragický dopad na život mladých dievčat a žien
z prostredia nielen poddaného obyvateľstva, ale aj z radov nižšej a dokonca
vyššej šľachty. Obete krvavých zločinov grófky A. Báthoryovej pochádzali
teda zo všetkých stavov vtedajšej spoločnosti.
Obsah publikácie tvorí celkovo osem kapitol s bohatými ilustráciami,
na ktoré sa môžeme pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Na základe prvej
kapitoly s názvom Historické začiatky je možné pozorovať, že autor začína
svoje rozprávanie pomerne zoširoka, pretože zachádza až k počiatkom
osídľovania západného Slovenska, zvlášť oblastí Malých Karpát a Považského
Inovca na strednom Považí. Odvoláva sa na viaceré archeologické nálezy a
pamiatky v súvislosti s obchodnými cestami a hradiskami z
Veľkomoravského obdobia, ktoré sa zachovali na území neskoršieho
Čachtického panstva. V publikácii autor uvádza trasu starej veľkomoravskej
cesty, ktorá z centra Mikulčíc viedla cez Jablonicu a Malé Karpaty na
juhozápadné Slovensko, to znamená, že cesta odbočovala v Jablonici cez
Hradište pod Vrátnom a Brezovú k Vrbovému a na Považie. Hradiská stáli na
vrhoch Bakalár, Šaňovec a v Pobedime. V tomto prípade je zaujímavá
skutočnosť, že všetky tieto hradiská stáli v blízkosti čachtického hradného
vrchu, čo len poukazuje na jeho významné strategické postavenie a hustotu
osídlenia. Značnú časť a zároveň záver prvej kapitoly tvorí výstavba a
priebeh dejín Čachtického hradu. Počiatky hradu sa spájajú s rodom Hunt121
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Poznanovcov, ktorého členovia vlastnili majetky v susedstve Čachtíc a
nechali hrad vystavať niekedy po roku 1263 ako pohraničnú pevnosť, keď
Pankrác rozšíril svoje majetky v oblasti Čachtíc, pravdepodobne kráľovskou
donáciou. Význam Čachtického hradu sa ukázal hlavne počas vpádu
českých vojsk, pretože vojská Přemysla Otakara II. síce poškodili hrad, ale
ho nedobyli napriek tomu, že v iných oblastiach boli úspešnejší. Postupne
autor prechádza celkovou štruktúrou hradu, pričom opisuje jednotlivé
priestory hradu od centrálnej hlavnej veže, cez paláce až po obranné bašty,
podzemné väzenie, o ktorom sa tradovalo, že nie je možné z neho utiecť.
Veľkú pozornosť venuje autor taktiež postupnému modernizovaniu hradu
vrátane prestavby hradných palácov, kaplnky, zútulňovaniu vnútorného
interiéru, spevňovaniu hradieb a vyzbrojovaniu najmodernejšou vojenskou
technikou. Záver prvej kapitoly tvorí dobytie Čachtického hradu vojskami
Františka Rákociho II. v roku 1708, ktorý si ho dokonca prišiel osobne
prezrieť po jeho dobytí. Od tohto času hrad začal postupne pustnúť a slúžil
už len ako väzenie do roku 1799, keď opäť vyhorel a zostal definitívne
opustený.
Druhá kapitola s názvom Čachtické hradné panstvo sa zameriava na
hospodárske, spoločenské a konfesionálne podmienky na Čachtickom
panstve. Pozornosť je venovaná hlavne postupnému rozvoju feudalizmu,
husitským vojnám, tatárskym vpádom a ich nepriaznivým vplyvom na život
poddanského obyvateľstva. V súvislosti so životom a povinnosťami
poddanského obyvateľstva a rozvojom feudalizmu sa autor zameriava na
mapovanie hraníc Čachtického panstva a dedín, mestečiek a kopaníc, ktoré
do neho patrili. Jednotlivé panstvá a pozemky získavali do vlastníctva často
šľachtici a vojenskí velitelia za ich oddanosť a služby panovníkovi. Nebolo to
inak ani v prípade Čachtického panstva. Za najvýznamnejšiu darovaciu
listinu, ktorej autor v publikácii venuje väčšiu pozornosť, sa považuje
darovacia listina kráľa Žigmunda Luxemburského zo 7. marca 1392, ktorou
hrad Čachtice spolu s celým panstvom získal do vlastníctva za svoje zásluhy
Stibor zo Stiboríc. Táto darovacia listina je okrem iného dôležitá preto, že sa
v nej prvýkrát v histórii spomínajú niektoré dediny, napr. dedina
Hrachovište, ktorá od tohto dátumu píše svoje dejiny. Stibor sa zaslúžil
veľkou mierou o rozvoj Čachtického panstva nielen po stránke hospodárskej,
ale aj cirkevnej, pretože nechal postaviť kostol v Skalici a kaplnku vo
Vaďovciach, ktorá sa neskôr premenila na filiálny kostol farského kostola v
Čachticiach, a vybudovať prepozitúru v roku 1414 v Novom Meste nad
Váhom. V súvislosti s konfesionálnymi pomermi sa tu zmieňuje o hnutí
bratríkov, ktorí sa objavovali aj na území Čachtického panstva. V druhej
kapitole tiež môžeme pozorovať prelínanie sa širšieho historického kontextu
v rámci stupňujúceho sa osmanského nebezpečenstva a neustálych
rozbrojov medzi uhorskou šľachtou a panovníkom. V závere druhej kapitoly
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už autor jednoznačne hodnotí nepriaznivý vývoj každodenného života na
Čachtickom panstve a v Uhorskom kráľovstve pod vplyvom útokov
osmanskej armády.
Tretiu kapitolu s názvom Obdobie Nádasdyovcov už môžeme považovať
za vstupný úvod do pomerov, aké prevládali na Čachtickom panstve počas
vládnutia rodu Nádasdyovcov, počas ktorého sa udiala celá kauza s A.
Báthoryovou. Na začiatku kapitoly autor hneď upozorňuje na okolnosti,
ktoré viedli nakoniec k tomu, že do úplného vlastníctva získali Nádasdyovci
Čachtické hradné panstvo od panovníka Rudolfa II. v roku 1602, ale museli
doplatiť 38 085 zlatých a 40 denárov, takže celé panstvo mohlo mať hodnotu
približne 88 085 zlatých. Keďže to bolo po smrti Uršule Kanižayovej, matky
Františka Nádasdy I., stáva sa jediným vlastníkom panstva s
neobmedzenými právomocami slobodne nakladať so všetkými jeho
súčasťami. Rod Nádasdy patril medzi najvyššie šľachtické uhorské rody. Na
štruktúre kapitoly je možné sledovať prepájanie viacerých aspektov. Hneď na
začiatku môžeme vidieť, že autor sleduje hlavne zasnúbenie, svadbu a
spoločný život F. Nádasdyho a A. Báthoryovej. V súvislosti s týmito troma
okruhmi sa však autor neuspokojuje len s povrchným prerozprávaním a
interpretáciou, ale usiluje sa o prepojenie s oblasťami, ktoré sa týkali života
na šľachtickom dvore. Nájdeme tu informácie o priebehu zasnúbenia detí zo
šľachtických rodov, kde prvoradú úlohu zohrávalo úsilie vybrať vhodného
partnera tak, aby sa majetok nielen zachoval, ale hlavne prosperoval, a tým
sa zvyšovali jeho zisky. Obsahom kapitoly je taktiež priebeh výchovy a
vzdelávania šľachtických chlapcov na príklade F. Nádasdyho, ktorý dokonca
pobudol určitý čas na viedenskom dvore. Ďalej sa autor usiluje urobiť rozbor
svadby F. Nádasdyho a A. Báthoryovej vo Vranove v roku 1575. O tom, že
mladomanželia pochádzali skutočne z najvyššej šľachty, svedčí skutočnosť,
že okrem členov najbohatšej uhorskej šľachty, bol na svadbu pozvaný aj
panovník Maximilián, ale ten sa z rôznych príčin ospravedlnil a poslal na
svadbu svojho splnomocnenca, ktorý odovzdal mladomanželom cisárov dar,
pozlátený krčah, v hodnote 100 zlatých. Už to dosvedčuje, že svadobné dary
mali obrovskú hodnotu. Okrem iného autor uvádza počet hospodárskych
zvierat, ktoré sa skonzumovali v priebehu svadby, ktoré trvali viacero dní.
Podstatná časť je venovaná aj obsahu vena, ktoré získavala nevesta od
svojho ženícha.
F. Nádasdy s A. Báthoryovou sa najčastejšie zdržiavali v pohodlných
priestoroch na hrade Sárvár a v kaštieli v Čachticiach. Aj v tomto prípade sa
autor podľa zachovaných prameňov usiluje priblížiť priestory kaštieľa v
Čachticiach, ktorý mal rozsiahle záhrady a podzemné priestory, kde boli
umiestnené pivnice a väzenie. V súvislosti s organizáciou záhrad a
poľnohospodárstva autor poukazuje na iné majery, ktoré sa nachádzali na
Myjave a v jej okolí. Dobové spoločensko-politické pomery zohrávajú v
publikácii, ako to bolo už v predchádzajúcich častiach textu naznačené,
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dôležitú úlohu, preto autor opäť poukázal na dlhé obdobie tureckých vojen,
stavovských povstaní, sprevádzajúce rabovanie, zabíjanie a otroctvo, ktoré
postihovalo pravidelne obyvateľstvo Uhorska, čo vlastne znamenalo, že
zabíjanie a rabovanie bolo na dennom poriadku. Do tohto kontextu je
zasadený F. Nádasdy, ktorý sa často zúčastňoval bojov proti Osmanom a
vďaka svojej krutosti si dokonca vyslúžil prezývku Čierny beg, ale celkovo
môžeme povedať, že bol prevažne násilníckej povahy a rýchlo sa dokázal
rozhnevať. Rovnako do tohto kontextu je zasadená mladá A. Báthoryová,
ktorá trávila väčšinu dní sama alebo so svojím služobníctvom a s inými
šľachtičnými, prevažne mladými dievčatami, ktoré žili na jej dvore, aby sa
naučili zasadám spoločenského správania. Je potrebné zdôrazniť, že autor
pri sledovaní osobnosti A. Báthoryovej nezanedbal ani na prvý pohľad
nepodstatné veci, ako napríklad, že vedela čítať a písať, o čom svedčia
zachované listy písané maďarsky. Dokonca, ako udáva autor publikácie, s
manželom si vymieňala listy písané latinsky a v kvalitnom slohu, takže bola
mimoriadne vzdelaná. Autor zámerne už v tejto kapitole udáva tieto
skutočnosti, aby mohol na ne poukázať v neskorších častiach publikácie,
kde bude hodnotiť a zaujímať stanoviská k jej zločinom, výpovediam
svedkov, celkovému priebehu a rozhodnutiu súdneho procesu.
V polovici tretej kapitoly vystupuje do popredia osobnosť, ktorá bola
hneď po panovníkovi najvplyvnejšou v rámci uhorského stavovského
systému, pretože zastávala najvyššiu funkciu, palatín Juraj Thurzo. V tomto
prípade tiež autor najskôr oboznamuje čitateľa s históriou rodu Thurzovcov a
následne poukazuje na skutočnosť, že J. Thurzo bol blízkym priateľom a
príbuzným rodiny Nádasdyovcov, pričom sám F. Nádasdy ho krátko pred
smrťou v liste prosil, aby zobral A. Báthoryovú a ich potomkov pod svoju
ochranu. V závere tretej kapitoly autor stručne hodnotí osobnosť J. Thurzu v
kontexte plnenia jeho funkcie palatína na konkrétnych príkladoch.
Násilnícke mučenia a vraždy nesmierne vysokého počtu mladých
dievčat rozoberajú tri kapitoly s názvami Prípad Alžbety Báthoryovej, Súdny
proces v Bytči, Nové vyšetrovanie. Tieto tri kapitoly sa usilujú podrobnejšie
na základe dostupných prameňov podať komplexnejší pohľad na celú kauzu
,,Krvavej grófky” a odpovedať na niekoľko, dá sa povedať záhadných, otázok,
ktoré sú tajomstvom a na ktoré sa len veľmi ťažko hľadá odpoveď. V prvom
rade sú to otázky: Ako dlho A. Báthoryová praktikovala mučenie mladých
dievčat? Ako je možné, že A. Báthoryová, ktorá bola pristihnutá priamo pri
čine nebola ako hlavná obžalovaná prítomná na súdnom procese v Bytči, kde
boli prítomní len jej pomocníci? Aké dôvody viedli palatína J. Thurzu k tomu,
že odmietol uskutočniť nový proces s A. Báthoryovou, a to i napriek tomu, že
mu to prikázal sám panovník Matej II. a hrozilo, že medzi nimi dôjde ku
konfliktu? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa autor usiluje nájsť odpoveď po
preštudovaní viacerých historických prameňov.
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V kapitole s názvom Prípad Alžbety Báthoryovej autor analyzuje prvé
zmienky o mučení, záhadných zmiznutiach a úmrtiach mladých dievčat a
žien. Správy o týchto ukrutnostiach sa dostali až k panovníkovi Matejovi II. a
palatínovi J. Thurzovi. Obaja mali záujem, aby sa celá vec prešetrila. Autor,
odvolávajúc sa na historika J. Kočiša, uvádza, že jej manžel F. Nádasdy vedel
o jej zločinoch a zámerne sa ich usiloval kryť. V kapitole sa uvádzajú viaceré
svedecké výpovede, niektoré sú doslovne citované, ktoré získavali
vyšetrovatelia poverení J. Thurzom od viacerých svedkov. Svedecké výpovede
niekedy pôsobia vyhýbavo, iné zastávajú stanovisko, že dievčatá zomreli
prirodzenou smrťou, ale niektoré uvádzajú, že zomreli na následky mučenia.
Viaceré odpovede sú uvádzané v logickej následnosti a dopĺňané
hodnotiacim posúdením. Autor publikácie sa usiluje nájsť odpoveď na
otázku, prečo niektoré odpovede pôsobia vyhýbavo. Odpoveď vidí v
stredovekom práve, ktoré zvýhodňovalo osoby so šľachtickými privilégiami, a
preto neboli presne stanovené tresty v prípadoch, že takáto osoba zabije
poddaného. Podľa autorovho názoru A. Báthoryová tušila o skrytom
vyšetrovaní, ale napriek tomu vystupovala sebavedome, pretože vedela, že
nemôže byť zatknutá bez toho, aby nedostala oficiálnu výzvu (citáciu), že sa
má dostaviť pred bratislavský tabulárny súd, kde mala možnosť sa brániť a
vysvetliť svoje činy, za ktoré bola súdená. Otázkou zostáva, či predsa len
tušila nebezpečenstvo, keď náhlivo napísala testament, v ktorom rozdelila
celý svoj majetok medzi svoje deti a nechala si ho oficiálne potvrdiť svojím
podpisom v prítomnosti jedenástich stoličných hodnostárov a členov
panského personálu, aby ho nemohol kráľovský erár konfiškovať ako
odsúdenému zločincovi.
Palatín J. Thurzo sa však rozhodol pre dodnes nie celkom pochopené
riešenie – uväzniť ju na doživotné väzenie na Čachtickom hrade. Prečo sa
rozhodol práve pre tento trest je taktiež pre autora dôležitou otázkou, na
ktorú sám nevie s presnosťou odpovedať, ale ponúka niekoľko východísk: 1.
A. Báthoryovú a jej rodinu chcel ochrániť, pretože v prípade preukázania
viny bola by odsúdená na hrdelný rozsudok – trest smrti, strata majetku a
poškvrnenie pamiatky jej manžela. 2. Nedostatok hodnoverného dôkazového
materiálu mohol uvrhnúť zlé svetlo na členov tabulárneho súdu a ich
nekompetentnosť. 3. A. Báthoryová odsúdená na doživotné väzenie na
Čachtickom hrade bola považovaná podľa uhorského zákona za ,,mŕtvu”, a
preto sa nemohla dostaviť pred súd a okrem iného sa palatín obával
možného vojenského zákroku Gabriela Báthoryho, ktorý bol v tom čase
sedmohradským kniežaťom. Všetky tri východiská sú však do značnej miery
rozporuplné, pretože pri prepade kaštieľa v Čachticiach oddielmi J. Thurza
bola A. Báthoryová prichytená priamo pri čine. V tomto prípade mal J.
Thurzo ako palatín právo s okamžitou platnosťou zbaviť ju šľachtických
výsad. Objavené umučené dievčatá a ďalšie svedectvá boli jasným dôkazom o
nesmiernych zločinoch A. Báthoryovej. O presnom priebehu jej zatknutia a
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uväznenia podáva svedectvo list J. Thurza adresovaný jeho manželke Alžbete
Czoborovej z 30. decembra 1610, ktorý je v publikácii citovaný v úplnom
znení.
Prečo však nebola A. Báthoryová, napriek tomu, že bola prichytená
priamo pri čine a rovnako nechýbal ani rozsiahly dôkazový materiál,
prítomná na súdnom procese v Bytči? Jednoznačne 2. vyššie uvedené
východisko môžeme spokojne odstrániť, pričom nám zostanú len 1. a 3.
východisko. V súvislosti s 1. východiskom sa objavujú v publikácii úplné
záznamy z listov Mikuláša Zrínskeho, Báthoryčkinho zaťa, Pavla Nádasdyho,
Báthoryčkinho syna, adresované J. Thurzovi. Na obsahu oboch listov je
vidieť, že sa usilujú dosiahnuť, aby sa celá situácia čo najrýchlejšie
definitívne uzatvorila a A. Báthoryová zostala naďalej vo svojom domácom
väzení. Túto skutočnosť zohľadňuje šiesta kapitola s názvom Nové
vyšetrovanie, ktoré malo začať až po skončení súdu v Bytči, osobne na
žiadosť panovníka Mateja II. Autor tu opäť stavia do popredia osobnosť
palatína J. Thurza a skúma jeho konanie, pretože síce zhromažďuje nové
svedectvá, dôkazy a pripravuje materiál na nový súdny proces, ale len do
toho štádia, aby bol v prípade potreby krytý pred panovníkom, pretože sám
nechce, aby prípad A. Báthoryovej bol znova predmetom nového súdneho
konania, a preto panovníkovi dával väčšinou vyhýbavé odpovede. Je
zaujímavé, že práve v tomto prípade J. Thurzo argumentuje, že doživotné
väzenie nedovolí A. Báthoryovej prísť pred súdny proces, lebo z hľadiska
uhorských zákonov už je vlastne považovaná za ,,mŕtvu”. Nakoniec vyšiel
zámer J. Thurza a postupne sa celá vec pod vplyvom iných vojenských a
spoločenských faktorov dostávala do úzadia.
Samotnému priebehu súdneho pojednávania s obžalovanými
pomocníkmi A. Báthoryovej sa venuje piata kapitola s názvom Súdny proces
v Bytči. Jej hlavnými pomocníkmi boli Ján Ujváry alias Ficko, Helena Jó,
Dorota Szentešová, Katarína Benická. Obsahom kapitoly sú konkrétne
otázky, na ktoré mali obžalovaní odpovedať v rámci dobrovoľného priznania.
Prínosom kapitoly je uvedenie celej svedeckej výpovede obžalovaného J.
Ujváryho, ktorý odpovedal na uvedené otázky, ale aj viacerých výpovedí
svedkov v doslovnom znení, ktoré sa v počtoch obetí síce rozchádzajú,
každopádne však uvádzajú vysoké čísla. Čitateľ týmto spôsobom dostáva
priestor, aby si sám vytvoril hodnotiace posúdenie celého prípadu. Taktiež v
doslovnom znení je uvedený celý verdikt, odsudzujúci obžalovaných na tresty
smrti. Autorom uskutočnený výber svedeckých výpovedí poukazuje na to, že
obete svojich zločinov nezískavala A. Báthoryová len z obyvateľstva
Čachtického panstva, ale z celého Uhorského kráľovstva, dokonca niektoré
pochádzali z nemeckých krajín. To zároveň dokazuje, že nerozlišovala medzi
poddanými a šľachtou. Okrem iného výber svedeckých výpovedí z rôznych
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častí Uhorska dosvedčuje, že svoje zločiny nepáchala len na Čachtickom
panstve, ale všade, kde vlastnila majetky.
Záverečné dve kapitoly s názvom Aký bol obraz krvavej grófky? a
Tragická história pokračuje sa zameriavajú na rôzne a často protichodné
interpretácie grófky A. Báthoryovej od jej smrti 21. augusta 1614 prakticky
až do súčasnosti. V tomto prípade autor znova ponúka úplné znenie správy o
smrti A. Báthoryovej na Čachtickom hrade od Stanislava Thurza. Ako sme
už v úvode recenzie zdôraznili, osobnosti, ktoré podstatne zasiahli do
priebehu dejín, či už v pozitívnom, alebo negatívnom svetle, sa stávajú
predmetom rôznych konšpirácií. Preto autor vstupuje do ,,dialógu” s inými
teóriami a logickými argumentmi a vyvracia rôzne mýty o liečiteľských
praktikách A. Báthoryovej, ktoré z nej usilujú vytvoriť martýrku a obeť intríg
súperenia o majetok a bohatstvo. V konečnom dôsledku si čitateľ po
prečítaní publikácie sám vytvorí o celom prípade vlastný úsudok. Posledná
kapitola s názvom Tragická história pokračuje mapuje situáciu na
Čachtickom panstve až do zániku monarchie v roku 1918. Autor zohľadňuje
všetky aspekty života – poľnohospodárstvo, obchod, ťažba dreva, lovenie rýb
a zvierat, náboženské pomery atď. Samozrejme, nachádzame v kapitole aj
negatívne vplyvy spájajúce sa s rabovaním, zbojníctvom, stavovskými
povstaniami, nadmernými poddanskými prácami a povinnosťami, vysokými
trestami a väznením, to všetko výrazne narušovalo každodenný život
obyvateľov Čachtického panstva.
Z nášho hodnotenia považujeme publikáciu za veľký prínos z viacerých
dôvodov. Publikácia prináša viaceré nové informácie o živote na Čachtickom
panstve, a preto odporúčame publikáciu všetkým záujemcom o regionálne
dejiny a hlavne obyvateľstvu, ktorých predkovia v minulosti žili na území
Čachtického panstva a chcú sa dozvedieť viac o ich radostiach, ale hlavne
každodenných starostiach o prežitie. V neposlednom prípade odporúčame
publikáciu všetkým záujemcov o záhadný život ,,Krvavej grófky” Alžbety
Báthoryovej.
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LONGO, James: Hitler a Habsburgovci. Führerova pomsta
cisárskej rodine. Bratislava : Vydavateľstvo Motýľ, 2019, 319
s. ISBN 978-80-8164-206-7.
Petra Gereková (rec.)
V predchádzajúcom roku sa na slovenskom knižnom trhu objavil
preklad pôsobivej historickej publikácie s názvom Hitler a Habsburgovci.
James Longo ju vydal po desiatich rokoch výskumu a rozhovorov
s potomkami Habsburgovcov. Podrobne v nej
mapuje Hitlerov vzťah k tomuto cisárskokráľovskému rodu, ako aj k samotnému
Rakúsko-Uhorsku či k Viedni, v ktorej prežil
päť rokov. V tejto súvislosti historik postupne
rozpletá a striedavo predstavuje aj druhú
dejovú líniu knihy, a to životný príbeh troch
detí arcivojvodu Františka Ferdinanda dʻEste
a jeho manželky Žofie Chotkovej (vojvodkyne
z Hohenbergu), na ktorých si Hitler vybil
nenávisť cítiacu k spomínanej európskej
dynastii.
Jamesa Longa
k danému námetu
inšpirovalo stretnutie z detstva, keď ho jeho
matka zoznámila s profesorom politológie na
univerzite
v Saint
Louis,
Kurtom
von
Schuschniggom. Ten pôvodne pôsobil vo
funkcii rakúskeho kancelára, až kým ho Adolf Hitler nedal uväzniť do
koncentračného tábora v Dachau. Neskôr, už ako mladý učiteľ, Longo toto
miesto, ako aj viedenské vojenské múzeum navštívil. V tom období ho
značne upútala problematika okolo sarajevského atentátu, ktorý vyvolal prvú
svetovú vojnu. Zaujímalo ho, čo sa napokon stalo s deťmi habsburského
následníka trónu, a preto od roku 2007 začal naplno pátrať po odpovedi na
túto otázku. Zaznamenal vtedy významný úspech, keď sa mu podarilo
skontaktovať sa so Žofiou Hohenbergovou de Potesta z Luxemburgu,
pravnučkou Františka Ferdinanda.
Dielo sa skladá z pomerne kratších dvadsiatich troch kapitol, pričom
na začiatku každej z nich sú aspoň dva citáty osobností, ktoré sa okrajovo
spomínajú v knihe. Tieto výroky v podstate odkazujú, na čo sa daná časť
textu bude zameriavať a potom sú zasadené aj do príbehu. Okrem toho autor
vo veľkej miere využíva aj úryvky z rôznych dobových novín, diel vtedajších
spisovateľov (napr. Stefan Zwieg a jeho kniha Svet včerajška z roku 1941)
alebo korešpondenciu postáv. Súčasťou publikácie je aj osemstranová
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príloha s fotografiami a popisom ku každej z nich, ktorá sa nachádza
v druhej polovici publikácie, ale nechýba ani poďakovanie autora či veľmi
rozsiahly zoznam použitých zdrojov.
Kniha od začiatku ponúka iný pohľad na Adolfa Hitlera v kontexte
toho, že sa predovšetkým detailne venuje jeho životu vo Viedni, kde sa ako
osemnásťročný chlapec presťahoval. Autor tu veľmi živo zobrazil čaro
a pulzovanie života v uliciach hlavného mesta monarchie a zároveň postupne
odkrýva, že hoci sem budúci nemecký vodca prišiel s veľkými nádejami
a snami, tie sa napokon úplne rozplynuli. Práve viaceré udalosti, ktorým vo
Viedni musel čeliť, ako aj niekoľko politických vzorov, ku ktorým tu
vzhliadal, mali veľký vplyv na budovanie jeho nenávistnej a rasistickej
filozofie. Longo niekoľkokrát v diele objasňuje, ako určitá skutočnosť
v prítomnom deji ovplyvnila Hitlerove názory či konanie v budúcnosti.
K tomu všetkému sa však ešte pridali Hitlerove výčitky smerom
k Habsburgovcom a ich politike, tých totiž obviňoval z toho, že pre miešanie
rás, kultúr, jazykov a náboženstiev v mnohonárodnostnom RakúskoUhorsku hrozí, že populácia rakúskych Nemcov bude vytlačená na okraj
a spraví z nich menšinu v ich vlastnej krajine. Obzvlášť sa obával Františka
Ferdinanda ako následníka rakúsko-uhorského trónu, ktorý nielenže si
zobral za manželku Češku, ale ešte sa aj prikláňal k federalizácii jednotlivých
národných štátov v habsburskej ríši.
Ako už bolo spomínané, okrem Hitlera sa autor sústredí na dôkladné
opísanie osudu rodiny Františka Ferdinanda, konkrétne jeho detí. Treba
povedať, že Longo najmä v týchto častiach knihy intenzívne buduje napätie
a v čitateľovi pútavým a zrozumiteľným rozprávaním vyvoláva emócie. Kým
totiž o Hitlerovi sa toho napísalo už veľa, pre mnohých je údel sirôt Žofie,
Maximiliána a Ernsta Hohenbergovcov v podstate neznámy. Silnými
pasážami sú nielen popis samotného sarajevského atentátu, pri ktorom
prídu o svojich rodičov, ale aj ich následné reakcie či obrovské problémy,
s ktorými sa potom musia popasovať. Ide najmä o zatknutie a odvedenie
Maximiliána a Ernsta po anšluse Rakúska do koncentračného tábora v
Dachau ako vôbec prvých občanov krajiny. Daný akt osobnej pomsty zo
strany Hitlera sa stal ústredným motívom diela, pričom sú tu jasne
vysvetlené dôvody, prečo k takémuto niečomu vôbec došlo.
Pre našincov je významným aspektom diela množstvo zmienok
o Československu. V súvislosti s hohenbergovskými sirotami tu najviac
zarezonuje konanie vlády, pod ktorú prešiel zámok Konopiště, keď tak
navždy prišli o svoj dlhoročný domov. Vo všeobecnosti však publikácia
predostrela hlavne Hitlerove plány s krajinou, ako aj celý proces postupného
obsadzovania Československa nemeckou armádou po Mníchovskej dohode
a v neposlednom rade aj dôsledky, ktoré to malo pre všetkých jeho
obyvateľov, vrátane dcéry Františka Ferdinanda.
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Kým prvá polovica publikácie sa viac zameriava na Hitlera, v tej druhej
je už skôr kladený dôraz na napínavý zápas príbuzných Maximiliána
a Ernsta o ich slobodu. Sledujeme tu preto napríklad neoblomnú snahu
Alžbety (Maximiliánovej manželky), ktorá sa v rámci toho dokonca vo Viedni
stretla so samotným Hermannom Göringom, zakladateľom Gestapa,
u ktorého však nepochodila. Vďaka neskorším svedectvám z Dachau sa tu
dozvedáme, akým hrozným spôsobom sa so synmi Františka Ferdinanda
zaobchádzalo a čím všetkým si museli prejsť. Nakoniec nás však Longo
prevedie aj okolnosťami ich prepustenia, smrťou dvoch synov Žofie, ktorí
zahynú vo vojne, sťahovaním rodiny v dôsledku politických zmien po
skončení vojny, životom v okupovanom Rakúsku (do roku 1955) či v
Československu až po úmrtie posledného z hohenbergovských súrodencov
v roku 1990. Celé to nakoniec zaklincuje rodinné stretnutie štyroch generácií
Habsburgovcov na zámku Artstetten v Rakúsku dňa 28. júna 2014 na
storočné výročie atentátu v Sarajeve, ktoré dodnes spája potomkov jeho
obetí.
Celkovo však publikácia nie je len náhľadom do života Adolfa Hitlera
a príbuzných Františka Ferdinanda. Ponúka totiž komplexný prierez
dejinami 20. storočia, obšírny pohľad na mnohé prelomové udalosti, keď sa
čitateľ dočká napríklad aj opisu známych vojenských operácií počas druhej
svetovej vojny a zoznámi sa s dôležitými udalosťami a osobnosťami aj
v štátoch ako sú Anglicko, Taliansko či Rusko. Dielo je preto určené
všeobecne pre milovníkov histórie a vojenstva, ako aj pre tých, ktorí sa
špeciálne zaujímajú o dejiny Habsburgovcov či o prerod Adolfa Hitlera z
viedenského tuláka až po nebezpečného politika, ktorý je aj v súčasnosti
symbolom toho najväčšieho zla.
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CSUKOVITS, Enikő: Karol I. a obdobie jeho vlády (1301 –
1342). Bratislava, Pro historia 2017, 153 s. ISBN 978-808991-000-7
Monika Tihányiová (rec.)
Slovenským čitateľom, laickým i vedeckým záujemcom o uhorský
stredovek, sa v roku 2017 naskytla možnosť nahliadnuť do produkcie
maďarských medievistov, a to vďaka slovenskému prekladu diela jednej
z najproduktívnejších súčasných maďarských historičiek, Csukovits Enikő.
Táto autorka slovenskému čitateľovi nie je celkom neznáma, v slovenskom
preklade už v minulosti vyšlo niekoľko jej štúdií (napr. Rodinné pomery
v Uhorsku na konci stredoveku, Karol Uhorský, rozprávkový princ),1 je
spoluzostavovateľkou zborníka Z Bardejova do
Prešporku.2 Csukovits Enikő sa vo svojej výskumnej
činnosti zaoberá rôznymi témami uhorského
stredoveku, častokrát v širšom kontexte stredo- a
západoeurópskych dejín. Samostatne sa venovala aj
vybraným problémom zo stredovekých dejín viacerých
slovenských miest.3 Slovenským medievistom je tiež
dobre známa aj jej monografia o stredovekých
uhorských pútnických miestach.4 V posledných
rokoch sa bližšie zameriava na panovnícku dynastiu
Anjouovcov. V roku 2012 publikovala prvú časť diela
Anjouovci v Uhorsku, venovanú vláde Karola I.5 Práve
táto monografia vyšla v roku 2017 aj v slovenskom preklade, o ktorý sa
postarala slovenská historička Tünde Lengyelová. Pokračovanie tejto

CSUKOVITS, Enikő: Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku. In: Forum Historiae [online], 2012,
roč. 6, č. 1, s. 21-34. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/rodinne-pomery-vuhorsku-na-konci-stredoveku>; CSUKOVITS, Enikő: Karol Uhorský, rozprávkový princ. In: Forum Historiae
[online], 2012, roč. 6, č. 2, s. 123-129. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/karoluhorsky-rozpravkovy-princ>
2
CSUKOVITS, Enikő – LENGYELOVÁ, Tünde (eds.): Bártfatól Pozsonyig. Városok a 13. – 17. században.
Budapest, 2005. 402 s. Veľká časť práce vyšla aj v slovenskom jazyku: Z Bardejova do Prešporku. Prešov –
Bratislava, 2005. 308 s.
3
CSUKOVITS, Enikő: Bűn és büntetés a középkori városi gyakorlatban : a selmecbányai 14-15. századi
városkönyv bűnesetei. In: Bártfától Pozsonyig : városok a 13-17. században, s. 199-222; Zločin a trest
v stredovekej mestskej praxi. In: Z Bardejova do Prešporku, s. 128-148; CSUKOVITS, Enikő: Pozsonyi
peregrinusok. In: Várak, templomok, ispotályok: tanulmányok a magyar középkorról. Zost. Tibor Neumann.
Budapest 2004, s. 29-69.
4
CSUKOVITS, Enikő: Középkori magyar zarándokok. Budapest 2003.
5
CSUKOVITS, Enikő: Az Anjouk Magyarországon I. Károly és uralkodása (1301 – 1342). Budapest, 2012. 154
s.
1
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publikácie, v ktorom sa autorka venuje vláde Ľudovíta I. a jeho dcéry Márie,
vyšlo tlačou v roku 2019.6
V monografi o Karolovi I. autorka približuje uhorské pomery v čase
vlády Arpádovcov a ich následníkov Anjouovcov. Zachytáva najdôležitejšie
momenty vlády Karola I., pričom dané pomery neustále porovnáva
s predchádzajúcim obdobím. Neuniká jej žiaden z pohľadov na skúmané
obdobie a jednu z najvýznamnejších postáv stredovekých uhorských dejín.
Cez politické, vojenské, diplomatické, reformné i rodinné aktivity Karola I. sa
komplexne dozvedáme o vývoji Uhorského kráľovstva v prvej polovici 14.
storočia, častokrát aj o pomeroch pred týmto obdobím. Nám známeho Karola
Róberta nazýva výlučne menom Karol I., pričom hneď v predslove objasňuje,
ako a prečo sa jeho druhé meno Róbert dostalo v 19. storočí do maďarskej
a následne i slovenskej historiografie. Historici pri tomto jeho označení
vychádzali z podoby jeho mena v talianskych prameňoch, Caroberto, čím sa
ho pravdepodobne snažili odlíšiť od jeho pradeda, zakladateľa neapolskej
anjouovskej dynastie Karola I. Kniha je rozdelená do deviatich kapitol,
pričom po výstižnom opise pomerov v Uhorsku a v Sicílskom kráľovstve pred
14. storočím si autorka samotného Karola a jeho vylodenie v Splite všíma od
štvrtej kapitoly. Následne sleduje jeho boje s oligarchami, upevňovanie moci
v krajine, reformy, dynastické plány a napokon monografiu završuje
pohľadom na to, akým človekom Karol I. vlastne bol. Publikácia, žiaľ, nie je
obohatená o žiadne dobové ilustrácie, ktorých by sa z čias vlády Anjouovcov
dalo nájsť dostatočne, ani o mapy, ba ani o menný a miestny register, ktorý
by ju určite urobil prehľadnejšou.
Ako píše sama autorka v Predslove recenzovanej knihy, jej text mal byť
pôvodne súčasťou istej francúzskej publikácie. Napokon kniha vyšla aj
v maďarskom jazyku a podarilo sa zrealizovať aj jej slovenský preklad
a vydanie. Autorka pri spracovaní témy vychádza zo zachovaných
diplomatických a naračných prameňov, najmä z maďarských edícií, ako aj
z kľúčových monografií a štúdií, ktoré boli dosiaľ k danej téme a jej
jednotlivým problémom vydané. Spomedzi prác slovenských medievistov
v predslove spomína (ale v práci inak málo využíva) štúdie Blanky
Brezovákovej o bojoch Karola I. s uhorskými oligarchami v prvých dvoch
decéniách 14. storočia. Stručne zužitkovala tiež štúdie Igora Grausa
o rytierskych rádoch a tiež niektoré slovenské preklady uhorských
stredovekých naračných prameňov, avšak len vo veľmi malej miere. Je síce
pravda, že výskum predmetnej témy v slovenskej historiografii v minulosti
zaostával za výskumom maďarských kolegov, no v posledných rokoch vyšlo
viacero vedeckých prác k tejto téme, ktoré mohli byť pri slovenskom preklade
doplnené, prípadne aspoň v Predslove spomenuté (napr. zborník k bitke pri
CSUKOVITS, Enikő: Az Anjouk Magyarországon II. I. Nagy Lajos és Mária uralma (1342 – 1395). Budapest
2019. 178 s.
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Rozhanovciach s viacerými kľúčovými štúdiami či monografia Jána Lukačku
o Matúšovi Čákovi, 7 ale aj viaceré ďalšie).
Vzhľadom na primárny cieľ – predstaviť vládu Karola I. zahraničným
čitateľom – sa autorka neobmedzila výlučne len na obdobie jeho vlády, ale
v úvodných kapitolách výstižne opísala Uhorské kráľovstvo dávno pred
vylodením sa Karola I. v Splite (august 1300). Neobmedzuje sa pritom len na
politické dejiny, ale, využijúc zmienky z dobových zahraničných cestopisov,
približuje čitateľovi aj samotné kráľovstvo (jeho geografický vývoj,
hospodárstvo, cudzie etniká...). Z tohto opisu sa dozvedáme v slovenskej
historiografii menej skúmaný vývoj tých častí kráľovstva, ktoré boli k nemu
pripojené v prvých storočiach jeho existencie (Sedmohradsko, Slavónia,
Chorvátsko ...). Zároveň autorka prekračuje aj hranice kráľovstva a výstižne
zachytáva pomery v susedných krajinách. Z nášho pohľadu prekvapí
absencia zmienky o existencii Nitrianskeho údelného vojvodstva a o jeho
úlohe v prvých storočiach kráľovstva. Súčasne pri opise etník žijúcich
v kráľovstve chýba zmienka o Slovákoch. Autorka spomína len skupiny
slovanského obyvateľstva. Na druhej strane vyzdvihuje intenzitu kráľovskej
osídľovacej politiky v severnej časti krajiny, v zalesnených horských krajoch
dnešného Slovenska. Spomína Zvolenské kráľovské domínium, z ktorého sa
ale nevyčlenilo deväť komitátov, ako píše autorka, ale len štyri komitáty
(Zvolenský, Liptovský, Turčiansky a Oravský). V kapitole o hradoch
a mestách autorka správne konštatuje, že najviac ich bolo vybudovaných po
tatárskom vpáde práve na území dnešného Slovenska. Nesprávne však
datuje do obdobia po tatárskom vpáde výstavbu Spišského hradu, o ktorom
dnes vieme, že je určite starší, ako na to poukazujú nielen archeologické,
stavebno-historické, ale i písomné pramene (prvá písomná zmienka o ňom
pochádza už z roku 1249). Rovnako je to aj so Znievskym či s Turčianskym
(ako píše autorka) hradom. Naopak, mladšieho dáta je Zvolenský hrad, ktorý
bol z veľkej časti vybudovaný až v 70. rokoch 14. storočia.
V druhej kapitole (Rod svätých kráľov) autorka predstavuje
panovnícku dynastiu Arpádovcov. Prináša aj málo známu informáciu o tom,
že toto pomenovanie dynastie vytvorili historici, prvýkrát sa s ním
stretávame v diele K. F. Palmu z roku 1770. Okrem najvýznamnejších
počinov jednotlivých panovníkov z tejto dynastie si autorka všíma aj
pohrebné miesta, bližšie predstavuje genézu vzniku označenia Arpádovcov
„Svätí králi“, pod čím sa rozumel pôvod z dynastie, ktorej boli viacerí
príslušníci vyhlásení za svätých (Štefan I., jeho syn Imrich, Ladislav I.). Traja
uhorskí kráľovskí svätci predstavovali tri druhy svätosti. Štefan si vyslúžil
kanonizáciu za položenie základov Uhorského kráľovstva a za vytvorenie
cirkevnej organizácie, jeho syn Imrich za to, že zomrel nešťastnou nehodou
ULIČNÝ, Ferdinand – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.): Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských
a uhorských dejín. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice 2012; LUKAČKA, Ján.
Matúš Čák Trenčiansky. Bratislava 2016.
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vo veľmi mladom veku, čím sa stal symbolom panického kresťanského
princa, a napokon Ladislav I. za jeho hrdinské činy v bojoch s Pečenehmi.
K svätosti arpádovského rodu významnou mierou prispeli aj ženské svätice
dynastie a princezné, ktoré viedli svätý život (v slovenskom prostredí známa
sv. Alžbeta a sv. Margita, menej známe sv. Kinga a sv. Jolana, dcéry Ondreja
II., ktoré sa vydali za poľských princov a po ovdovení vstúpili do kláštora
klarisiek, a napokon sv. Alžbeta, dcéra Ondreja III., ktorú dominikánsky rád
uctieva ako blahoslavenú). Tieto ženské svätice dynastie zohrávali dôležitú
úlohu pri šírení kultu svätých kráľov. Práve ony počas svojho života (podľa
zachovaných legiend), upozorňovali na svoj pôvod z dynastie svätých kráľov.
V podkapitole o dynastických zväzkoch pripomína autorka pôvod nielen
manželiek uhorských kráľov z dynastie Arpádovcov, ale aj pôvod manželov
viacerých arpádovských princezien. Takto poňaté dynastické zväzky
Arpádovcov siahali od Barcelony až po Kyjev. Autorka tiež upozorňuje na
častý problém uhorského panovníckeho dvora (aj v neskoršom období) nájsť
adekvátneho partnera početným princeznám z kráľovskej dynastie.
Najčastejšie putovali tieto princezné na dvor českých kráľov (až v piatich
prípadoch). Do Čiech bola vydatá aj Alžbeta, sestra Ladislava IV. po tom, ako
samotný kráľ so svojimi ľuďmi (zväčša Kumánmi) násilne prepadol kláštor
mníšok na Margitinom ostrove a svoju sestru odtiaľ uniesol. Opis
škandalózneho života Ladislava Kumánskeho ukončuje autorka zmienkou
o druhom tatárskom vpáde do Uhorska, ktorý sa uskutočnil v roku 1285.
Poznamenáva, že nedôvera ľudí voči panovníkovi spôsobila ich presvedčenie,
že za príchodom Tatárov stál samotný kráľ. V slovenskej historiografii je
pritom známe, že vpád Tatárov na Spiš, Šariš a Abov v roku 1285 súvisel
práve s ich spojenectvom s kráľom v jeho boji proti uhorskej šľachte.
Nakoniec však boli Tatári vytlačení vojskami veľmožských rodov a s vojskom
kráľa Ladislava IV. sa im nepodarilo spojiť.
V tretej kapitole (Anjouovská dynastia a jej nárok na uhorský trón)
autorka opisuje nároky Anjouovcov na vládu v Sicílskom kráľovstve, pričom
sa chronologicky vracia až do 11. a 12. storočia. Približuje okolnosti, za
akých sa stal Karolov starý otec, inak brat francúzskeho kráľa Ľudovíta IX.,
vhodným adeptom na uprázdnený sicílsky trón po Fridrichovi II. z dynastie
Hohenstaufovcov. Karol, najmladší syn Ľudovíta VIII. a Blanky Kastílskej,
dovtedy spravoval rodinné dedičstvo Anjou a vďaka svojej manželke Beatrix
z Provence (Provensálska), aj bohaté Provensálske grófstvo. Po príchode do
Sicílie musel najprv zdolať boj s odbojnou šľachtou, no napokon sa mu
podarilo zjednotiť vládu, ba dokonca sa stať aj jedným z vplyvných mužov
Itálie, rímskym senátorom, ba dokonca aj miestodržiteľom Toskánska.
Následne obrátil svoje ambície na východ od Stredozemného mora. V strede
jeho záujmu stálo predovšetkým albánske pobrežie. A práve táto oblasť mala
blízko k Uhorskému kráľovstvu, ktoré sa tiež snažilo rozšíriť vplyv do týchto
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končín. Známe sú ambície Bela IV. získať lénnu moc nad srbským
i bulharským kráľovským dvorom. Karol z Anjou tak videl v Arpádovcoch
užitočných a najmä rovnocenných partnerov. Uvedomoval si tiež ich pôvod
z rodu svätých kráľov. Dúfal, že práve oni budú jeho verní spojenci v boji
o Konštantínopol. Spojenectvo chcel spečatiť nadviazaním príbuzenského
zväzku. Prv než došlo k známemu zasnúbeniu jeho a Belových vnúčat, sám
požiadal, už ako vdovec, o ruku Belovu dcéru Margitu. Tá, ako vieme, však
bola rozhodnutá pre svätý života a ponuku odmietla. Súčasťou nadviazania
príbuzenstva boli aj spojenecké zmluvy o pomoci v bojoch proti akémukoľvek
nepriateľovi. Spojenectvo bolo napokon spečatené sobášom Belovho vnuka
Ladislava (neskorší kráľ Ladislav IV.) s dcérou Karola I. Izabelou a Belovej
vnučky Márie s Karolovým synom Karolom. Ako vieme, osud Izabely
v Uhorskom kráľovstve nebol taký úspešný ako Máriin v Neapolskom
kráľovstve. Menej známe je, že Izabela žila v Uhorsku aj ďalej po smrti
Ladislava a do Neapola sa vrátila až v roku 1300, práve z dôvodu, aby bola
mimo bojov Anjouovcov o uhorský trón. Úsilie rodu o Uhorsko sa však
prejavilo už dávno predtým, po smrti Izabelinho manžela Ladislava. Aj
napriek zvolenému Ondrejovi III. si Anjouovci nárokovali na trón a nemienili
sa toho vzdať. Najprv kráľovná Mária, sestra zosnulého Ladislava IV.,
prepustila uhorskú korunu svojmu prvorodenému synovi Karolovi Martelovi,
ktorý dokonca vydal aj niekoľko donácií (na základe francúzskeho lénneho
práva) a mandátov s titulom kráľ Uhorska. Po predčasnej smrti Karola
Martela prešli nároky na uhorský trón na jeho syna Karola, ktorý mal v čase
príchodu do Uhorska v lete roku 1300 len dvanásť rokov. Na titul svojho otca
ešte dlho poukazovala aj Karolova sestra Klemencia, vydatá za francúzskeho
kráľa Ľudovíta X., ktorá až do svojej smrti vystupovala v prameňoch ako
Clémence de Hongrie. Na to, že bola uhorskou princezou poukazovali aj jej
slávnostné či každodenné predmety, ktoré boli ozdobené erbami Francúzska
i Uhorska.
V štvrtej kapitole (Nástup Karola „Uhorského“ na trón) sa autorka
dostáva k priamemu účinkovaniu Karola z Anjou v Uhorsku. Všíma si jeho
vylodenie v Splite, narýchlo pripravenú korunováciu krátko po smrti Ondreja
III. i jednotlivých prívržencov Karola a ďalšieho kandidáta na uhorský trón
Václava III. (v Uhorsku ako Ladislav V.) z rodu Přemyslovcov. Na tomto
mieste slovenského čitateľa zaujme najmä úloha Matúša Čáka v bojoch
Karola o uhorský trón a napokon aj o stabilizáciu vlády v kráľovstve.
Autorka spomína, že Matúš Čák sa nevedel rozhodnúť, na ktorú stranu sa
pridať a rozhodol sa až po získaní štedrej donácie od kráľa Václava III. v roku
1302. Stúpencov Václava identifikuje podľa Obrázkovej kroniky, ktorá ale,
na rozdiel od Zbraslavskej a Dubnickej kroniky, medzi jeho hlavnými
prívržencami Matúša Čáka nespomína. Slovenská historiografia sa pritom
opiera práve o posledné dve menované kroniky, podľa ktorých bol Matúš Čák
tým, kto viedol delegáciu do Prahy so žiadosťou, aby poskytol český kráľ
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Václav II. svojho syna Václava za uhorského kráľa. Matúš Čák dokonca stál
na čele uhorských stavov v auguste 1301, ktorí tu vítali Václava II. s jeho
synom.8 Na základe tohto je pravdepodobnejšie, že donácia z roku 1302 pre
Matúša mu bola Václavom udelená práve za jeho zásluhy pri intronizácii
v Uhorskom kráľovstve, a preto, aby pomohol Matúšovi sa rozhodnúť.
Autorka spomína, že mu Václav udelil všetky kráľovské majetky a majetky
kráľovnej. Len upresníme, že konkrétne išlo o Nitriansku župu so všetkými
kráľovskými majetkami, ďalej o hrad a panstvo Bojnice a napokon o hrad
Trenčín a celú Trenčiansku župu. Václav si týmito donáciami nechcel získať
Matúša Čáka na svoju stranu, ale si ho chcel udržať. Okrem Václava a Ota
Wittelsbacha, v prospech ktorého sa Václav v roku 1305 vzdal svojich
nárokov na uhorský trón, spomína autorka aj menej známeho uchádzača
o uhorskú korunu, a to srbského kráľa Štefana, ktorý bol synom Kataríny,
sestry neapolskej kráľovnej Márie. Keďže však bol ortodoxného vyznania,
v Uhorsku nemal veľkú podporu.
Po opise jednotlivých korunovácií kráľa Karola sa autorka v ďalšej
kapitole (Boj o moc) venovala obdobiu, keď sa po získaní koruny musel kráľ
uchádzať o priazeň šľachty, predovšetkým mocných oligarchov. Vysvetľuje
dôvody až siedmich súčasne pôsobiacich palatínov v prvej dekáde 14.
storočia, ktorí pôsobili najmä na nimi ovládaných územiach. Karol ich
akceptoval najmä kvôli tomu, že ho uznali za kráľa. Tým však sám
legitimoval rozdrobenosť kráľovstva, proti čomu vlastne chcel aj bojovať.
Jednotlivé dŕžavy a ich pánov predstavuje autorka v samostatnej
podkapitole. Začína azda najznámejším z nich, Matúšom Čákom. Približuje
počiatky jeho pôsobenia vo verejnom živote, ktoré ale nespadajú do roku
1293, ale už do roku 1291, keď mu kráľ Ondrej III. udelil jeho prvú dvorskú
hodnosť správcu kráľovských stajní a hodnosť bratislavského župana.9 Po
získaní vplyvu na kráľovskom dvore pokračoval Matúš v zaujatí viacerých
pôvodných kráľovských a šľachtických majetkov, a to legálnou i nelegálnou
cestou. Do konca jeho života, v roku 1321, sa do jeho rúk dostalo územie
v rozsahu viac ako 300 km. Autorka pritom využíva výpočty zo starších prác
E. Fügediho a Gy. Kristóa a počet hradov, ktoré Matúš so svojimi ľuďmi
obsadil, odhaduje na 45 až 50. Podľa J. Lukačku však dnes vieme, že týchto
hradov bolo o čosi viac. Matúš sa počas svojho života dostal sa až k 60
hradným panstvám, z ktorých až 50 bolo na území dnešného Slovenska.10
Pri postupnom predstavení ďalších oligarchov a ich dŕžav – v Zadunajsku,
Potisí, v Sedmohradsku, v Chorvátsku a na dalmátskom pobreží, zaujme aj
presné lokalizovanie ich hradných sídiel. Následne autorka chronologicky
sleduje jednotlivé boje proti oligarchom, ktoré sa začali na jar roku 1312
proti synom Omodeja z rodu Abovcov. Rozhodujúcou bitkou, ktorá určila
LUKAČKA, Matúš Čák, s. 47-49.
Tamže, s. 29.
10
Tamže, s. 66.
8
9
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ďalší smer Karolových úspechov, sa stala bitka pri Rozhanovciach, chybou
preklepu pri preklade datovaná nie do roku 1312, ale nesprávne do roku
1315. Jedným z hlavných dôvodov Karolovho postupného úspechu bol fakt,
že jednotliví oligarchovia navzájom neuzatvárali vážnejšie spojenectvá proti
Karolovi, ale bojovali proti nemu samostatne. Okrem odbojných oligarchov
sa v knihe dočítame bližšie skutočnosti aj o verných prívržencoch Karola,
ktorí stáli na jeho strane od samého začiatku. Okrem známych Drugetovcov
to bol napr. aj Tomáš zo Sečian (Széchenyi), ktorý ale za svoje služby od
Karola nezískal len štyri hrady (Hollokő, Baglyaskő, Bene a Hajnáčka), ako
píše autorka, ale až sedem hradov (okrem spomínaných ešte hrady Šomoška,
Sztrahora a Salgó).11
V úvode ďalšej kapitoly (Vláda krajiny) autorka približuje nové hradné
sídlo kráľa, ktorým sa stal Vyšehrad v dnešnom Maďarsku. Slovenskému
čitateľovi predstavuje pomerne málo známu genézu vývoja tejto lokality,
ktorá bola počas mongolského vpádu úplne spustošená a v druhej polovici
13. storočia nanovo vybudovaná. Vzhľadom na početnosť hodnostárov na
Karolovom dvore, ktorí sa neustále pohybovali v jeho prítomnosti, došlo
okrem výstavby kráľovského paláca aj k vybudovaniu či kúpe viacerých
domov, kúrií a palácov priamo v mestečku mnohými šľachtickými rodmi.
Spolu s kráľom sa do Vyšehradu presťahovali všetky vládne inštitúcie, ktoré
tam fungovali aj počas jeho neprítomnosti. Na základe viacerých nepriamych
zmienok (vrátane výsady zlatej prilby pre magistra Donča) možno
predpokladať, že rytierska forma života uhorských šľachticov, známa skôr
z neskoršieho obdobia, bola udomácnená už na dvore Karola I. Dozvedáme
sa tiež o pravidelnom konaní rytierskych súbojov
a s tým súvisiacim
vydávaním kráľovských donácií s heraldickým obsahom. Autorka nám tiež
bližšie predstavuje štruktúru kráľovského dvora, ktorý sa skladal z dvoch
základných inštitúcií: z paláca, v ktorom sa zhromažďovali všetky osoby
žijúce v okolí kráľa a z kráľovskej kúrie, ktorá zahŕňala vládne orgány,
zabezpečujúce všetky základné funkcie, potrebné na správu krajiny –
súdnictvo, finančnú správu a rozhodovanie. K dôležitým orgánom
kráľovského dvora patrila ešte kráľovská kancelária a kráľovská kaplnka.
Predpokladá sa, že Karolov dvor nijako nezaostával za vtedajšími
najvýznamnejšími západoeuropskymi panovníckymi dvormi s počtom viac
ako 300 členov. Karolovi sa tiež podarilo opäť z veľkej časti zjednotiť
kráľovské majetky. Na konci jeho vlády mu patrilo okolo 160 hradov, teda
viac ako polovica všetkých v kráľovstve. Z hradov a zemí, ležiacich okolo nich
vznikali hradné panstvá. Len pripomeňme, že veľká časť z nich ležala práve
na území dnešného Slovenska. Počas vlády Anjouovcov sa k viacerým
hradom a hradným panstvám dostali pro honore, a teda ako služobné
SKALSKÁ, Monika. Tomáš zo Sečian a jeho zásluhy v bitke pri Rozhanovciach. In: ULIČNÝ, Ferdinand –
MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.): Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín. Košice
2012, s. 157.
11
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panstvo či úradné majetkové územia, hodnostári kráľovského dvora. Nový
majiteľ honoru počas svojho funkčného obdobia hradil svoje výdavky
z príjmov hradných panstiev a zároveň na ich území zabezpečoval kráľovskú
vládu. Najdôležitejšou vidieckou inštitúciou správy boli stolice (maď. megye),
ktoré sa za vlády Karola I. menili na šľachtické inštitúcie. Prejavilo sa to
najmä prítomnosťou dvoch až štyroch tzv. slúžnych z radov domácej stoličnej
šľachty, ktorí pomáhali županovi v jeho súdnych kompetenciách. Ako
správne dopĺňa v poznámke pod čiarou túto problematiku autorka prekladu,
terminológia ohľadom tejto inštitúcie v období stredoveku a raného novoveku
nie je v slovenskej historiografii jednotná. Doplňme len, že okrem v práci
používaného termínu stolica sa v slovenskej historiografii, najmä pre obdobie
stredoveku, používa aj termín župa. Následne autorka prehodnocuje
doterajšie hodnotenie Karolovej reformnej politiky, ktorá je dnes tak
v maďarskej, ako i v slovenskej historiografii vysoko pozitívne hodnotená. Ak
si však premeníme jednotlivé Karolom zavedené reformy na drobné, tak
zisťujeme, že išlo vlastne o celý rad nesúvislých nariadení, potrebných na
riešenie aktuálnych problémov a na upokojenie práve vzniknutých nárokov,
než o celkovú reformu vlády. Rovnako iný pohľad prináša autorka na dosiaľ
zažitý názor o vplyve životného štýlu neapolského dvora na Karola a jeho
vládu. Kým maďarská historiografia tento vplyv vidí najmä pri zavedení
banderiálneho systému či pri používaní erbov, zmenách v cechoch či
v zavedení trojpoľného systému, tak zahraniční bádatelia upozorňujú na
nedostatok podrobnej analýzy konkrétnych príkladov. Skutočne možno
konštatovať, že pre Uhorsko nebolo Sicílske kráľovstvo takým jednoznačným
príkladom, ako bolo Francúzsko pre Anjouovcami ovládnuté Sicílske
kráľovstvo. Napokon v čase, keď sa Karol mohol začať konečne venovať
inštitúciám Uhorského kráľovstva, jeho rozmýšľanie v tom čase už oveľa viac
korešpondovalo s mentalitou uhorských šľachticov ako s jeho dávno
nevidenými neapolskými príbuznými. Podobne to bolo aj s príslušníkmi rodu
Drugetovcov, ktorým sa zvykne pripisovať úloha sprostredkovateľov, pretože
aj Filip Druget, ktorý prišiel s Karolom do Uhorska, mal v čase príchodu len
12 rokov, podobne na tom bol aj Ján Druget, ktorý do Uhorska prišiel
o niečo neskôr. Samotný Karol bol počas svojho vládnutia v Uhorsku
v Neapole len jedenkrát, v roku 1333.
V siedmej kapitole (Karolova pokladnica) autorka rozoberá menej
známe skutočnosti ohľadom finančných možností Karola v čase začiatkov
jeho vládnutia v Uhorskom kráľovstve. Pripomína, že v roku 1304 Václav III.
zobral okrem korunovačných klenotov pravdepodobne aj zvyšok kráľovskej
pokladnice. Karol tak na začiatku nedisponoval takmer žiadnou hotovosťou
(aj zo samotného Neapola ho vyslali len s malým obnosom peňazí a po
príchode dostával z domu finančnú podporu len veľmi krátku dobu).
Rovnako po zvolení za kráľa nedisponoval majetkami, z ktorých by mu
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plynula apanáž. Preto bol odkázaný na podporu a prichýlenie u svojich
prívržencov. Je teda pochopiteľné, že prvé reformy, ktoré robil, sa týkali
stabilizácie štátneho rozpočtu. Aj v tomto prípade autorka upozorňuje, že
mnohé peňažné a hospodárske reformy len nadviazali na to, čo pred
storočím začali ešte panovníci z dynastie Arpádovcov. Objasňuje tiež pôvod
mnohých pojmov, ako aj vývoj regálnych príjmov, z ktorých najväčší význam
mali príjmy z razenia mincí a baníctva. V súvislosti s mincami, ktoré boli
v obehu za vlády kráľa Karola I. pripomína súpis pápežských desiatkov
z rokov 1332 – 1337, v ktorom je v Uhorsku doložený obeh niekoľko desiatok
rôznych druhov mincí. Autorka tiež približuje razbu nových mincí, vrátane
zlatého, razeného podľa florentského vzoru. Ten sa v prameňoch prvýkrát
spomína v roku 1326, v testamente olomouckého biskupa. V každodennom
živote sa ale spravidla nepoužívali peniaze s vysokou hodnotou, naďalej
zostávali najbežnejšie denáre, razené zo zliatiny striebra a medi. Osobitnú
podkapitolu venovala autorka aj Kremnici a kremnickému zlatu, no bližšie
skutočnosti o samotnom meste a ťažbe zlata v jeho okolí sa veľmi
nedozvedáme.
V ôsmej kapitole (Veľkorysé dynastické plány) sa autorka vracia
k sobášnej politike Karola, k jeho manželkám a deťom. Pripúšťa neustálu
dilemu o počte jeho manželstiev, z ktorých otáznym ostáva uzavretie prvého
manželstva s dcérou haličského kniežaťa Lea (podľa Descriptio Europae
Orientalis). Autorka sa domnieva, že išlo o dievčatko, ktoré v čase zásnub
malo len okolo desať rokov a zomrelo pravdepodobne skôr, ako sa
manželstvo skutočne začalo. Následne sa Karol zameriaval na nadviazanie
príbuzenstva so susednými panovníckymi dynastiami. Po predčasnej smrti
kráľovnej Beatrix, sestry českého kráľa Jána Luxemburského, sa Karol
oženil s Alžbetou, dcérou poľského kráľa Vladislava I., ktorá ho obdarila aj
dávno vytúženými dedičmi. Práve cez jedného z nich, syna Ondreja, sa Karol
plánoval opäť uchádzať o neapolský trón. Po jeho sobáši s Johanou,
vnučkou neapolského kráľa Róberta, Karolovho strýka, mali spoločne
nastúpiť na neapolský trón. Pri príležitosti zásnub a sobáša v roku 1333 sa
Karol prvýkrát od roku 1300 opäť dostal do svojej rodnej krajiny. Kráľovská
rodina so svojím početným sprievodom boli v Apúlii hostení takmer pol roka.
O dva roky neskôr sa uskutočnilo podobné veľkolepé kráľovské stretnutie,
tentokrát na Karolovom dvore vo Vyšehrade. Na rokovania sa Karolovi
podarilo dostať dvoch znepriatelených rivalov, poľského a českého kráľa. Za
pomoci Karola sa podarilo urovnať mnohé sporné otázky medzi Jánom
Luxemburským a Kazimírom III. Prijatie a spísanie česko-poľskej mierovej
zmluvy sa uskutočnilo v deň menín manželky hostiteľa, kráľovnej Alžbety
(19. 11. 1335). Karolovi sa v dynastii Piastovcov podarilo získať
najcennejšieho a najspoľahlivejšieho spojenca. S Kazimírom III. v roku 1339
uzavrel aj známu dedičskú zmluvu, na základe ktorej sa Karolov syn Ľudovít
v roku 1370 stal súčasne aj poľským kráľom. Autorka poukazuje aj na
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Karolove neúspechy, najmä v Dalmácii a Chorvátsku, kde jeho vláda bola od
20. rokov 14. storočia len formálna. Pripomína tiež zdrvujúcu porážku
uhorského vojska v neúspešnej výprave proti valašskému vojvodovi
Besarabovi v roku 1330.
V poslednej kapitole (Aký bol Karol I.?) autorka približuje čitateľovi
známy atentát na Karola a jeho rodinu Feliciánom Zachom (1330),
niekdajším palatínom na dvore Matúša Čáka. Len upresníme, že Felicián sa
na dvor Karola dostal nie po smrti svojho niekdajšieho pána, ale o niečo
skôr, pravdepodobne už v roku 1318.12 Presnú príčinu jeho útoku na
kráľovskú rodinu dodnes nepoznáme, aj súdobé kroniky spomínajú viacero
dôvodov, najčastejšie pomstu za zneuctenie Feliciánovej dcéry Kláry princom
Kazimírom, neskorším poľským kráľom. Podľa oficiálnej dvorskej verzie však
príčinou atentátu bol Feliciánov hnev z odobratia jeho krajinských hodností.
Karol napokon skonal až v roku 1342, pričom práve o jeho pohrebe, vrátane
pohrebnej kázne, máme spomedzi uhorských stredovekých panovníkov azda
najviac informácií. Prácu autorka napokon ukončuje opätovným
upozornením na čiastočne skreslené vnímanie Karola ako reformného
politika a akéhosi moderného finančného odborníka v dielach 19. a 20.
storočia. Takéto chápanie podľa nej vyplýva čiastočne z prílišného
precenenia niektorých prameňov, ale čiastočne aj z retrospektívneho
premietnutia moderného hospodárskeho myslenia, ktoré je však úplne
cudzie stredovekej mentalite. V každom prípade však Karolovu vládu
považuje za impozantnú, a to aj v tom prípade, ak ju hodnotíme podľa
mierky jeho vlastnej doby, ako sa to napokon autorke veľmi úspešne
podarilo zhodnotiť aj v recenzovanej monografii.

12
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Študentská vedecká konferencia – Aktuálne teoretické a
výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných
prác doktorandov
Jaroslav Durec a Petra Gereková
Dňa 7. februára 2020 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave konal 10. ročník vedeckej konferencie študentov
doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách.
Cieľom konferencie bolo predovšetkým oboznámiť akademickú obec a širšiu
odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác a
zároveň poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom a ich
realizovaným výskumom. Celkovo sa zúčastnilo konferencie 16 slovenských
a zahraničných doktorandov a niekoľko hostí.
Po oficiálnom otvorení konferencie a prednesení úvodných slov doc.
Ing. Viery Peterkovej, PhD. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD.
odzneli dve plenárne prednášky, prvá od prof. PhDr. Antona Pokrivčáka,
PhD. s názvom Dekonštruktivizmus ‒ úpadok alebo údel humanitných vied? a
druhá od prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc. s názvom Výchova a vzdělání v
době příliš pozdní. Obe prednášky sa uskutočnili v aule Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity, trvali približne 30 minút a po ich odznení nasledovala
krátka 15-minútová diskusia. Prednášky boli spracované na vysokej úrovni a
hlavná pozornosť sa orientovala na oblasť filozofie výchovy, pretože obaja
autori zohľadňovali viaceré aspekty súčasného pedagogického myslenia v
kontexte filozofických smerov, hlavne dekonštruktivizmu a fenomenológie.
Prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. z Katedry anglického jazyka a
literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity vo svojej prednáške
objasňoval filozofiu dekonštruktivizmu, ktorá dokáže z pohľadu autora
ochrániť spoločnosť pred vedeckými dogmatizmami a hrozbami ideológií. V
súvislosti s edukačnými procesmi prepojil dekonštruktivizmus s rozvíjaním
kritického myslenia žiakov a zároveň so schopnosťou človeka oslobodiť sa od
vonkajších tlakov a iných spoločenských nástrah rôzneho druhu.
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. z Katedry občianskej výchovy a
filozofie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa svojou
prednáškou, ktorou získala veľký obdiv poslucháčov, usilovala zdôrazniť, že
v systéme školstva a univerzít existuje nebezpečný príklon k drastickej
pragmatickej redukcii vzdelanosti a digitálnym zjednodušením podstaty
toho, čo je v živote skutočne dôležité. Kriticky sa postavila voči súčasným
trendom vo vzdelávaní, silne podporujúcimi manažérsky a účelový prístup v
edukácii, pričom sa postupne vytráca podstata európskeho dedičstva,
založeného na princípoch antiky, kresťanstva a osvietenstva. Počas
prednášky autorka viackrát zdôraznila fenomenologický prístup, ktorý má
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napomôcť vrátiť sa k podstate vecí. Po skončení prednášky a diskusie
nasledoval spoločný obed.
Po obednej prestávke sa študenti rozdelili do štvoríc a nasledovalo
rokovanie v štyroch sekciách. V rámci nich mal každý doktorand za úlohu
odprezentovať v powerpointe maximálne 10-minútový referát týkajúci sa jeho
dizertačnej práce. Približne rovnakú dobu potom trvala aj diskusia
s prítomnými školiteľmi, ktorí študentom poskytli spätnú väzbu, prípadne
im kládli doplňujúce otázky.
Z Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave sa konferencie
zúčastnili traja doktorandi, ktorí boli spoločne zaradení do sekcie č. 2. Tú
moderovala profesorka Kudláčová, pôsobiaca na Trnavskej univerzite ako
vedúca Katedry pedagogických štúdií. Oponentami boli profesor Anton
Pokrivčák, ktorého sme už spomínali v súvislosti s doobedňajšou
prednáškou, ďalej Peter Rusnák a napokon doktor Marek Wiesenganger.
Prvým vystupujúcim z našej katedry bol interný doktorand Jaroslav
Durec, ktorý mal pripravený referát na tému Fenomén osobnosti vo vyučovaní
slovenských dejín 20. storočia. Po ňom nasledovala prezentácia internej
doktorandky Petry Gerekovej s názvom Multiperspektívna analýza
dokumentárnych filmov a jej využitie vo výučbe dejepisu. Na záver tejto sekcie
odznel príspevok externej doktorandky Kristíny Valáškovej, jeho názov bol
Komiks ako prostriedok výučby dejepisu.
Po skončení výstupov v jednotlivých sekciách sa doktorandi presunuli
do auly, kde sa o 15:00 uskutočnilo oficiálne ukončenie konferencie.
Výstupom z nej bude recenzovaný zborník JUVENILIA PAEDAGOGICA, ktorý
vyjde koncom roka 2020 v elektronickej podobe. V ňom môžu všetci aktívni
účastníci publikovať svoje príspevky, ktoré však majú presne stanovenú
šablónu a musia prejsť recenzným konaním. V podstate pôjde o rozšírené
spracovanie referátov, ktoré boli prezentované na pôde Trnavskej univerzity.
Celkovo túto študentskú vedeckú konferenciu v Trnave môžeme
hodnotiť ako veľmi dobre zorganizované a prínosné podujatie. Zvlášť chceme
vyzdvihnúť, že prísediaci odborníci v rámci sekcií viedli s doktorandami
skutočne ukážkovú diskusiu, pričom im poskytli rôzne cenné poznámky,
odporúčania a podnetné otázky, ktoré pre nich môžu byť do budúcna veľmi
nápomocné. Okrem toho je pozitívne, že išlo o konferenciu s medzinárodnou
účasťou, pretože sa jej zúčastnili aj českí študenti.
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