Vybrané aspekty

z dejín okresu Stará Ľubovňa
v prvej polovici 20. storočia
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Úvod
„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy,
živou pamäťou, učiteľ kou života a poslom minulosti.“
Marcus Tullius Cicero (106 - 43 p. n. l.)
V roku 2018 si naša spoločnosť pripomenula sté výročie vzniku samostatného československého štátu a prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom
Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu
národov.
Je to jedna z najdôležitejších udalostí v novodobých dejinách Slovákov, keďže vznik
Československa ich zachránil pred národným zánikom. Historici dnes disponujú dostatkom
poznatkov o ceste k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale aj menšín, ktoré nový
štát prijali s radosťou, ale aj obavami. Väčšina z nich dospela k názoru, že hoci medzivojnová
ČSR nebola bez problémov a spoločný štát sa osláv svojej storočnice nedožil, jedinečným
pozitívnym spôsobom prispel k akcelerácii spoločensko-politického, hospodárskeho i kultúrneho
vývoja spoločnosti na Slovensku. S istotou však môžeme vyhlásiť, že sa mu v tom krátkom
medzivojnovom období podarilo presadiť svoju dôstojnú existenciu v Európe. Prvá Československá
republika obstála ekonomicky, mala mimoriadne bohatú kultúru a rozvinutú vedu.
O vznik Československa sa v Čechách a na Slovensku zaslúžilo množstvo osobností, ktorým
za ich odvahu a odhodlanie patrí naše uznanie a poďakovanie. Za presadzovanie svojich názorov
boli často perzekvované, väznené, no bojovali za práva nás - Slovákov.
Odborní pracovníci Ľubovnianskeho múzea – Hrad v Starej Ľubovni sa prostredníctvom tohto
materiálu rozhodli predstaviť obdobie vzniku prvej Československej republiky z pohľadu
regionálnych dejín, ktoré priamo súviseli s jej vznikom. Predstavuje osobnosti pochádzajúce
z okresu Stará Ľubovňa alebo osobnosti tu pôsobiace, ktoré boli aktívne v rôznych oblastiach
politického a spoločenského života, zastupovali a presadzovali názory a záujmy tu žijúcich
obyvateľov a významným spôsobom sa zaslúžili o získanie ich podpory. Približuje dopad
politických a ekonomických rozhodnutí prijatých na celoštátnej úrovni na tu žijúcich - Slovákov,
spišských Nemcov, Rusínov, Židov, Rómov, Maďarov, Čechov, Poliakov a ich zásah
do osobných životov.
Cieľom nášho projektu bolo vytvorenie vzdelávacieho a metodického materiálu pre učiteľov
základných a stredných škôl, ktorí ho môžu využívať pri výučbe dejepisu a občianskej náuky či
náuky o spoločnosti. Je odborným a metodickým podkladom k lepšiemu poznaniu regionálnych
dejín. Predstavuje významné politické osobnosti, ktoré sa zasadzovali za lepší život pre svoj rodný
kraj, historické fakty z rokov 1918 - 1938 a prepisy rôznych dobových dokumentov. Ponúka
názorné príklady praktickej práce pedagógov so žiakmi na hodinách pre lepšie a kreatívnejšie
osvojenie si danej témy.
Prajeme si, aby tento materiál poslúžil pri vzdelávaní, výchove a všeobecnom prehľade našej
mladej generácie o jednej z významných kapitol našej novodobej histórie.
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Vznik Česko
slovenska a okres
Stará Ľubovňa
VZNIK PRVEJ
ČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Po vypuknutí prvej svetovej vojny napokon
medzi slovenskými národovcami aj u
slovenskej verejnosti získala podporu
myšlienka spojenia Čechov a Slovákov
v jednom štáte. Už koncom roku 1914
emigroval do zahraničia T. G. Masaryk s
cieľom zorganizovať zahraničný odboj proti
Rakúsko-Uhorsku. Mal pritom podporu
aj u krajanských organizácií, a to najmä
v USA, kde 22. októbra 1915 podpísali
predstavitelia Slovenskej ligy a Českého
národného združenia Clevelandskú dohodu,
ktorá požadovala vytvorenie spoločného
štátu Čechov a Slovákov na spôsob americkej
federácie. Krajania v Rusku založili Zväz čs.
spolkov v Rusku. Vo februári 1916 vznikla
v Paríži Československá národná rada
(ČSNR), ktorej úlohou bolo koordinovať
činnosť zahraničného odboja. Jej členmi boli
T. G. Masaryk, E. Beneš, J. Dürich
a M. R. Štefánik. ČSNR sa rozhodla v
zahraničí zorganizovať vojsko, ktoré by
bojovalo po boku Dohody, a to predovšetkým
z krajanov v USA a Rusku, kde bolo aj veľa
českých a slovenských vojnových zajatcov.
Od začiatku roku 1918 zosilnel aj domáci
odboj. Tajná porada SNS v Martine
24. mája 1918, ktorej sa zúčastnili
zástupcovia všetkých slovenských
politických smerov, už vytýčila jasný cieľ:
vznik samostatnej ČSR. V máji 1918 odišiel
Masaryk do USA, aby znovu získal podporu
českých a slovenských krajanov. Dňa
30. mája 1918 podpísali Pittsburghskú
dohodu, ktorá požadovala vznik samostatnej
ČSR so slovenskou autonómiou.
Diplomatickými aktivitami E. Beneša

a M. R. Štefánika sa napokon podarilo
docieliť, že ČSNR bola postupne uznaná
Francúzskom, Veľkou Britániou, USA a
Talianskom. To už na Slovensku existovala
Slovenská národná rada (SNR), na čele s
predsedom Matúšom Dulom. Dňa
18. októbra 1918 vydal v USA Masaryk
Washingtonskú deklaráciu, ktorou sa
vyhlasovala československá samostatnosť.
Keď 28. októbra 1918 prenikla na verejnosť
správa o kapitulácii Rakúsko-Uhorska,
členovia českého domáceho odboja združení
v Národnom výbore československom
prijali zákon, ktorým bola vyhlásená
Československá republika.
Dňa 30. októbra 1918 na porade slovenských
politických predstaviteľov v Martine sa
oficiálne ustanovila SNR a prijala Deklaráciu
Slovenského národa, ktorou sa Slovensko

Pittsburgská dohoda - bola politická dohoda, ktorú
31. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali
zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého
národného združenia a Zväzu českých katolíkov
s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu
sformuloval v rámci svojej návštevy USA
T. G. Masaryk.
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pripojilo k samostatnej ČSR.
Vznik Československej republiky ešte
neznamenal okamžité nastolenie moci
československého štátu na celom území
Slovenska. Slovenská národná rada ako
reprezentantka slovenského národa totiž
nemala v rukách prostriedky na to, aby
zabezpečila a stabilizovala svoje postavenie.
Moc zostala naďalej v rukách maďarských
vládnucich orgánov usilujúcich sa o územnú
integritu Uhorska. Už 31. októbra 1918
Maďarská národná rada vyzvala župné
a slúžnovské úrady a mestské zastupiteľstvá,
aby vytvárali maďarské národné rady.
Dňa 3. novembra 1918 bolo vydané nariadenie,
aby úradníci neopúšťali svoje miesta a zložili
prísahu maďarskej vláde. Ministerstvo obrany
nariadilo vytvoriť v každom meste a obci
národné gardy alebo národné občianske stráže,
ktoré mali vojsku a žandárstvu pomáhať pri
výkone strážnej a poriadkovej služby.

SPIŠ PROTI ČESKOSLOVENSKU
5. novembra 1918 sa v Spišskej Novej Vsi
zišlo zhromaždenie úradníkov Spiša, ktorého
účastníci sa rozhodli vyslať delegáciu k
maďarskému ministrovi pre národnostné
otázky Jászimu, ktorá žiadala, aby presadzoval
odmietavé stanovisko spišských miest
k pripojeniu k Československej republike.
Dňa 16. novembra 1918 sa v Levoči utvorila
Spišská národná rada, ktorej predsedom sa
stal Tibor Mariássy. Rada nakoniec vydala
vyhlásenie o tom, že obyvateľstvo Spiša žiada
udržanie integrity Uhorska.
Aj na území Staroľubovnianskeho okresu bola
uskutočňovaná agitácia proti novoutvorenému
československému štátu a boli
vytvárané maďarské národné rady (v Podolínci,
Lomničke, Nižných Ružbachoch, Starej
Ľubovni) a národné gardy a občianske stráže,
ktorých počet sa mal pohybovať v rozmedzí
1 – 2% z celkového počtu obyvateľstva.
Za územnú integritu Uhorska vystupovali
aj reprezentanti nemeckých obcí v okrese.
Centrom organizovanej činnosti spišských
Nemcov bol Kežmarok, kde sa
4. novembra 1918 uskutočnilo zhromaždenie,
na ktorom predstavitelia spišských Nemcov
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Prvý prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk

prijali vyhlásenie, v ktorom sa vyslovili za
zachovanie integrity Uhorska. Podobne
18. novembra 1918 sa v Kežmarku zišli
zástupcovia nemeckých obcí. Na tomto
zhromaždení bola vytvorená Nemecká
národná rada – Hornouhorská národná rada
uhorských Nemcov a bola prijatá rezolúcia,
v ktorej delegáti okrem iného vyhlásili, že
ak nebudú môcť zostať v Uhorsku, vyhlásia
samostatnú Spišskú republiku. K jej
vyhláseniu aj skutočne došlo a to
9. decembra 1918 v Kežmarku. Proti
vyhláseniu Spišskej republiky sa však
postavilo slovenské obyvateľstvo, ale ani
spišskí Nemci neprijali toto rozhodnutie
jednoznačne. Preto 11. novembra 1918
zástupcovia spišských Nemcov po rokovaní
s Liptovským výborom Národnej rady
vyhlásili, že sa pripojujú k Slovenskej
národnej rade.

-Ukrajincov nerozhodný. Nejednotnosť
predstaviteľov Rusínov-Ukrajincov nakoniec
viedla k dotazníkovej kampani, kde sa ľudia
mali vyjadriť k tomu, aké riešenie
by preferovali. Väčšina odpovedajúcich bola
za pripojenie k Ukrajine.
Dňa 19. novembra 1918 preniesla RNR svoje
sídlo zo Starej Ľubovne do Prešova, kde sa
ešte v ten deň uskutočnilo zhromaždenie,
ktoré napokon prijalo rezolúciu s novou
požiadavkou samourčovacieho práva Rusínov
- Ukrajincov, s ktorou bola oboznámená SNR
v Martine. Bolo tiež zvolené predsedníctvo
RNR na čele s Antonom Beskydom
a tajomníkom Emiliánom Nevickým. V okrese
došlo aj k prejavom nespokojnosti, ktoré mali
živelný charakter. Ich šíriteľmi boli najmä
vojaci vracajúci sa z frontu. Tieto prejavy
boli namierené najmä proti predstaviteľom
nenávideného starého režimu (notárom,
krčmárom) a proti existujúcim pomerom.
Nepokoje boli tiež sprevádzané rabovačkami
obchodov a krčiem.

Minister zahraničných veci ČSR Eduard Beneš

DVORČÁKOVSKÉ HNUTIE
V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA
Na území okresu našlo ohlas aj Dvorčákovské
hnutie za „Východosloviacku republiku“,
čoho výsledkom bolo vytvorenie
Východoslovenskej rady, ktorá vystúpila
proti pripojeniu Slovenska k Československej
republike. Medzi rusínsko-ukrajinským
obyvateľstvom v okrese sa zase šírilo hnutie
za pripojenie k Ukrajine. Prejavom týchto
snáh bola rezolúcia prijatá na zhromaždení
v Starej Ľubovni 8. novembra 1918, na
ktorom sa zišli zástupcovia rusínskoukrajinského ľudu zo Šarišskej, Zemplínskej
a Spišskej župy. Bola tu ustanovená Ruská
národná rada (RNR), ktorej predsedom
sa stal Michal Michalič z Jakubian. Na
zhromaždení bola prijatá aj rezolúcia o tom,
že Rusíni-Ukrajinci nebudú naďalej zotrvávať
v spoločnom zväzku s Maďarmi, ale chcú sa
spojiť so svojimi súkmeňovcami na Ukrajine.
Napriek tomu bol postoj niektorých Rusínov

PRIPOJENIE SPIŠA
K ČESKOSLOVENSKU
Aj napriek tomu, že obyvateľstvo okresu
nebolo dostatočne informované a ešte
stále vystavené rôznym formám nátlaku
a dezinformáciám zo strany maďarských
úradov, aj tu sa rozšírili myšlienky za
pripojenie k Československej republike.
Dochádzalo aj k vytváraniu slovenských
národných rád (napr. v Plavči), aj keď
podmienky k ich vznikaniu neboli priaznivé.
Rozhodnutím komisie dohodových
štátov bola napokon stanovená dočasná
demarkačná čiara, podľa ktorej sa územie
Spiša stalo súčasťou Československej
republiky. Začiatkom decembra 1918 začalo
československé vojsko postupne obsadzovať
územie severozápadného a stredného
Slovenska a postupovalo na Spiš. Jednotky
československého vojska postupovali
z Popradu a postupne obsadili Levoču,
Spišskú Novú Ves a prenikli do Kežmarku,
aby zastavili postup poľských jednotiek zo
severu. Po počiatočných stretoch oboch vojsk
sa nakoniec 24. decembra 1918 obe strany
dohodli na prechodnej demarkačnej
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čiare, ktorá zostala v platnosti do
14. januára 1919, keď poľské jednotky dostali
rozkaz od varšavskej vlády, aby sa natrvalo
stiahli za hranice Slovenska.
Po obsadení Levoče československým
vojskom bol dňa 17. decembra 1918 za
spišského župana menovaný Ján Rumann,
ktorý okamžite oznámil prevzatie správy nad
Spišskou župou Československou republikou.
Rozpustil zastupiteľské zbory miest a obcí
a prisľúbil menovať nové správne orgány.
Úradnou rečou sa stala slovenčina a v obciach
s neslovenskou menšinou sa mohol používať
aj jazyk príslušnej národnosti. Úradníci
slúžnovského úradu
v Starej Ľubovni a notári zostali prevažne
na svojich miestach. Začiatkom roku 1919
zložili úradníci a štátni zamestnanci sľub
vernosti Československej republike, ale istý
čas sa ešte úradovalo po maďarsky, pretože so
slovenčinou mali mnohí úradníci zo začiatku
problém.

Zaujímavosť
Ján Lazorík (pracovník Ľubovnianskeho
múzea v rokoch 1977 – 85) v rámci svojej
výskumnej činnosti zaznamenal rozprávanie
učiteľa Mikuláša Šudicha z Jakuban. Viaže
sa k prelomovému obdobiu okolo roku
1918 (prvá svetová vojna, rozpad RakúskoUhorska, vznik Československej republiky).
Počas nepriaznivej povojnovej situácie
v okrese St. Ľubovňa bola pánom učiteľom
v Jakubanoch založená „Jakubianska župa“
a neskôr aj „Ruská Jakubianska republika“.
On, ako prezident a minister zahraničia
spolu so svojimi ministrami, bol dokonca
aj v Bratislave pri krajinskom prezidentovi
Jozefovi Országovi.

LAZORÍK, Ján. - Žartovsce z Jakubjan
porozpravjane starim jakubjanskim učiteľom
Mikulašom Šudichom. In Zeszyty sądecko-spiskie.
2007, č. 2. ISBN 978-83-89989-15-4. s. 106 – 107.
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Viktór Dvorcsák
sa narodil v roku 1878 vo Svidníku. Bol
východoslovenský novinár, politik a župný
archivár v Prešove. Od roku 1907 prispieval
do východoslovenských novín Naša Zástava
a v roku 1917 sa stal ich redaktorom. Noviny
zriadila uhorská vláda v snahe odtrhnúť
obyvateľstvo Šarišskej župy od slovenského
národa pomocou idey tzv. Slovjactví.
Dvorcsák bol jedným z najuznávanejších
propagátorov slovjactví. Zomrel v roku 1943
v Budapešti.

Viktor Dvorcsák - [online]. [cit. 26. 2. 2019]. Dostupný na
internete https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dvorcs%C3%A1k

Riadený rozhovor
OTÁZKY:
• Ako národnostná rôznorodosť regiónu vplývala na politickú situáciu?
• Prečítajte si výzvu Východoslovenskej národnej rady adresovanú promaďarsky orientovaným kňazom
a skúste nájsť paradox v ich názoroch (Integrita Uhorska, a teda používanie maďarského jazyka vs.
používanie východoslovenského jazyka, ktorý je príbuzný slovenskému jazyku).

TYP NA UPEVNENIE UČIVA ŽIAKMI:
• Príklad myšlienkovej mapy, pomocou ktorej si môžu zapamätať podstatné fakty z predmetnej témy.
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VZNIK PRVEJ
REPUBLIKY
28.10.1918

Martinská deklarácia

OFICIÁLNE
PRIPOJENIE K
SAMOSTATNEJ

30.10.1918

Vznik Slovenskej nár. rady

INTEGRITA
UHORSKA

Nemci

Nedostatok informácií
o vzniku republiky

NEMECKÁ
NÁR. RADA

Rusíni
RUSKÁ
NÁR. RADA

REPUBLIKA

Slováci

NÁR. RADA

a Slov. nár. rade

17.12.1918
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právo

Idea "Slovjactví"
a územná integrita
Uhorska

región

INTEGRITA
UHORSKA

PRIPOJENIE
K UKRAJINE

SLOVENSKÁ
NÁR. RADA

HNUTIE

PRÍLOHA
4. novembra 1918 vznikla v Prešove Východoslovenská národná rada, na čele ktorej stál V. Dvortsák
a L. Liptai. Hneď po jej založení sa Liptai (vtedy evanjelický vrchný senior v Prešove) obrátil na kňazov,
ktorých farnosti spadali do jeho pôsobnosti, s požiadavkou o zabezpečenie podpory Východoslovenskej
národnej rade, ako aj úsiliu o udržanie celistvosti Uhorska.

VÝZVA VYCHODOSLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY PROTI VZNIKU
ČSR ADRESOVANÁ PROMAĎARSKY ORIENTOVANÝM KŇAZOM NA
VÝCHODNOM SLOVENSKU
V krízových dňoch našej vlasti sa na Vás obraciam s bratskou dôverou a láskou. Odhliadnuc od ojedinelých
prípadov rabovania v niektorých mestách, politická revolúcia uhorského ľudu prebehla zatiaľ dôstojne
a dúfajme, že bez akejkoľvek kontrarevolúcie vybuduje nezávislé, samostatné Uhorsko. A ak v novej
geografickej podobe Európy ostanú hranice našej vlasti neporušené, môžeme sa smelo pozerať do budúcnosti
a na základe tých hospodárskych, priemyselných, obchodných a duchovných možností, ktoré nám poskytuje
naša domovina, môžeme v krátkom čase napraviť nezmenené materiálne a mravné škody, utŕžené počas
dlhej svetovej vojny.
Hlavná vec je udržať naše hranice! Preto sa majte na pozore! Dajte pozor, pretože trúfalosť českých a
„slovenských“ agitátorov sa dostala aj do našej náboženskej obce. Dezorientujúc našich dobrých ľudí,
podnecujú ich k tomu, aby odtrhnúc sa od uhorskej vlasti, prejavili ochotu pripojiť sa k česko-slovenskému
štátu. Výsledkom toho je taká nehanebná požiadavka Čechov a západných Slovákov, ktorá smeruje
k vyvlastneniu z tela našej vlasti ešte aj Spišskú, Zemplínsku, Berežskú, Šarišskú a Užhorodskú stolicu.
Avšak slovenský ľud týchto stolíc nie je ani jazykovo, ani rasovo, ani svojimi zvykmi a mravmi vôbec príbuzný
západným Slovákom. Povedzte mu, že oni sú „východní Slováci“ a ako takíto majú právo predostrieť
požiadavky, ktoré má každá národnosť na území našej vlasti právo predostrieť a dostať. Dávam Vám
na vedomie, že sa za predsedníctva Dvortsáka Viktora vytvorila „Vichodno-Slovenska Narodna Rada“
s pôsobnosťou pre územie horeuvedených stolíc. Jej úlohou je teraz zastupovať oprávnené požiadavky nášho
slovenského ľudu. V najbližších dňoch dôjde do každej obce výzva, ktorá Vás bude vyzývať k pripojeniu sa
k nej. Vy, ako kňazi, sa prihláste už skôr písomne u Dvortsáka Viktora, oznámiac, že východoslovenský ľud
oduševnene pozdravuje smelé a nezištné vystúpenie „Vichodno-Slovenskej Rady“ (ustanovila sa z dvoch
a dvoch poslancov za každú stolicu), ktorým sa postavila za vybojovanie jazykových práv východných
Slovákov, hlásiac sa k uhorskej vlasti.
Po utíšení terajších revolučných nálad Vás pozývame na ľudové zhromaždenie v Prešove, na ktorom
proklamujeme, že:
1. Východoslovenský ľud sa s nezlomnou vernosťou hlási k svojej tisícročnej vlasti,
2. protestujeme proti každej hriešnej snahe, ktorá smeruje k okliešteniu hraníc uhorskej vlasti,
3. požaduje právo na používanie východoslovenského jazyka v školách, literatúre, kultúre a obecnej správe.
Bratia! Jedine týmto spôsobom môžeme zabrániť ulúpeniu našich stolíc z tela vlasti, preto sa dajte
do práce, konajte rýchlo a úspešne!
Božia milosť nech je Vami všetkými a všetkým nám na pomoci!

ŠVORC, Peter, Zrod republiky - (Dobové dokumenty, spomienky a stanoviská 1914 – 1918). 1. vydanie. Košice:
Slovo, a.s., 1991. ISBN 80-85291-08-8. s. 121 – 122.
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Slovensko-poľský
hraničný spor
v rokoch
1918 – 1938

na Tešínsku však bola iná. Komplikovaná
hospodárska i politická situácia primäla obe
strany k dohode. Bola podpísaná dočasná
zmluva, ktorá zverila väčšinu sporného
územia pod poľskú správu, vrátane značnej
časti uhoľného revíru a časti trate Košice
– Bohumín. Československá vláda sa
napokon rozhodla pre vojenské obsadzovanie
Tešínska, ktoré sa začalo 23. januára 1919.
Došlo k tzv. sedemdňovej vojne, ktorá sa
skončila prímerím 31. januára.

Jedným z problémov, ktorý nastal po
1. svetovej vojne medzi ČSR a Poľskom, bol
problém súvisiaci s hranicami. Spornými sa
ukázali byť oblasti Tešínskeho Sliezska a na
Slovensku to boli časti Oravy, Spiša a Kysúc.
Už koncom 19. a začiatkom 20. storočia poľská
historiografia, jazykoveda a etnológia prišli
s tzv. etnografickou teóriou, podľa ktorej
goralské obyvateľstvo severných stolíc Uhorska
hovoriace goralským nárečím a hlásiace
sa k slovenskej národnosti bolo na základe
jazyka vyhlásené za Poliakov, resp. po poľsky
hovoriacich, ale neuvedomelých Poliakov.

Veľmoci sa s nevôľou dívali na spor ČSR
a Poľska, ktoré by najmä Francúzsko rado
videlo zomknuté ako hrádzu proti Nemecku
i sovietskemu Rusku. V júli 1919 sa medzi
ČSR a Poľskom uskutočnili neúspešné
rokovania v Krakove. Poľská strana navrhla
riešenie sporu plebiscitom, pričom si
nárokovala na celé územie okresov Trstená,
Námestovo, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Čadca,
Kysucké Nové Mesto a polovicu okresov
Levoča a Poprad. Napokon Najvyššia rada
spojencov 27. septembra 1919 rozhodla o
tom, aby sa na spornom území uskutočnil
plebiscit. Rozhodnutie sa týkalo tešínskeho
Sliezska, na Orave sa plebiscit mal konať
v okresoch Trstená a Námestovo, na Spiši

Po skončení 1. svetovej vojny bola
5. novembra 1918 v Jablonke pod vedením
Ferdinanda Machaya, kňaza pôvodom
z Jablonky, založená Rada Narodowa Oravy.
Na Spiši bola v polovici novembra vytvorená
poľská Rada Narodowa Spiska v Starej Ľubovni.
Na ich žiadosť potom početne slabé poľské
oddiely obsadili severnú Oravu po Jablonku
a na Spiši územie od Starej Ľubovne až po
Kežmarok. Poľská vláda navyše vyhlásila
na územiach, na ktoré si nárokovala voľ by
do Ústavodarného snemu, čo by znamenalo
výkon štátnej suverenity a poľskej strane by to
dávalo pri vyjednávaniach výhodu. Do sporu
zasiahla Dohoda, ktorá 5. decembra určila
uhorsko-haličskú hranicu za demarkačnú líniu
na severe Slovenska. Dňa 24. decembra sa
obe strany na rokovaniach v Poprade dohodli
na prímerí, podpísali zmluvu, ktorá stanovila
demarkačnú líniu a odkazovala konečné
rozhodnutie o hraniciach Parížskej mierovej
konferencii. V polovici januára bolo celé sporné
územie v československých rukách i keď poľská
strana sa svojich nárokov nevzdávala. Situácia

Vdp. František Móš - Keď 28. júla 1920 pripadlo
na základe rozhodnutia Najvyššej rady mierovej
konferencie 25 spišských a oravských obcí Poľsku,
začali sa na týchto územiach na jednej strane snahy
o polonizáciu miestneho obyvateľstva a na druhej
strane boj o obranu slovenskosti a slovenského
jazyka v kostoloch i na školách.

1918 - 1924
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len v okrese Spišská Stará Ves a v časti okresu
Kežmarok. Plebiscitné územie bolo až do
definitívneho rozhodnutia veľmocí neutrálne
a pod zvrchovanosťou Medzinárodnej
komisie, prípadne subkomisie.
Tento orgán si Medzinárodná komisia
vytvorila v rámci vlastnej kompetencie na
účely správy plebiscitného územia na Orave
a Spiši, a to vo forme poverenia štyroch
delegátov. Po rozhodnutí o plebiscite však
napätie na oboch stranách ešte vzrástlo.
Napokon zástupcovia veľmocí v Paríži
10. júna 1920 upustili od plebiscitu, na čo
pristúpili aj obe sporné strany. Ministri
zahraničných vecí oboch krajín
Edvard Beneš a Władysław Grabski vyhlásili,
že definitívne príjmu úpravu územného sporu
v zmysle rozhodnutia veľmocí a zaviazali sa
rešpektovať všetky opatrenia, ktoré vynesie
Rada veľvyslancov. K rozhodnutiu došlo
28. júla 1920 v Spa, po ktorom ČSR v oblasti
Tešínska pripadla dôležitá priemyselná oblasť
so všetkými uhoľnými baňami a neprerušená
trať Bohumín – Jablunkov.
Na základe predmetného rozhodnutia k
Poľsku bolo pripojených 14 oravských obcí.
Na Spiši bolo k Poľsku pripojených 14 obcí
(aj keď v literatúre sa udáva 13, osada Falštín
je vymenúvaná spolu s Fridmanom): Jurgov,
Repiska, Čierna Hora, Tribš, Lapšanka, Vyšné
Lapše, Nižné Lapše, Nedeca, Kacvín, Fridman
s osadou Falštín, Krempachy, Nová Belá a
Durštín.
Poľsko na Orave a na Spiši získalo oveľa
menej než požadovalo a na Tešínsku mu
pripadla len asi polovica nárokovaného
územia. Z hľadiska ekonomických záujmov
ČSR to bol rozhodne úspech. Na Slovensku
sa však strata spišských a oravských obcí
pociťovala ako krivda a ako kompenzácia
za dohodu dosiahnutú v oblasti Tešínska.
Napriek arbitrážnemu rozhodnutiu spor
o konečné vymedzenie slovensko-poľskej
hranice pokračoval. Do popredia sa totiž
dostávala otázka Javoriny.
Medzinárodný súd 6. decembra 1923 napokon
vyniesol rozsudok v spore o územie Javoriny,
kde uznal právoplatnosť rozhodnutia z
28. júla 1920. V tomto zmysle delimitačná
komisia 11. februára 1924 podala návrh

na úpravu hraníc, kde celý chotár Jurgova
pripadol Poľsku a javorinské panstvo pripadlo
ČSR. Rada Spoločnosti národov prijala tento
návrh a poslala ho na riešenie konferencii
veľvyslancov, ktorá podľa neho vyniesla
svoje konečné rozhodnutie o území Javoriny
v prospech Československa. Rozhodnutím
delimitačnej komisie bolo aj to, že celá obec
Nižná Lipnica bola ponechaná Poľsku a ako
náhradu získalo ČSR obce Hladovka a Suchá
Hora na konci oravskej železnice.
Dňa 6. mája 1924 bola uzatvorená medzi
oboma štátmi dohoda, ktorá upravovala
pomery po tomto rozhodnutí, známa pod
menom Krakovský protokol.

Zabraté uzemie Spiša - V polovici novembra 1918
sa obdobne v Starej Ľubovni na Spiši utvoril Poľský
národný výbor pre Spiš (Rada Narodowa Spiska) a
v polovici decembra 1918 vstúpilo poľské vojsko aj
na Spiš.

1938
Zvolanie konferencie do Mníchova
(29. – 30. september 1938) sa stretlo s nevôľou
Varšavy. Poľskému ministrovi zahraničia
Józefovi Beckovi prekážalo, že sa rokovaní
nezúčastní aj Poľsko, a teda stratí možnosť
presadzovať svoju koncepciu vývoja ČSR. Beck
prehodnotil svoj postoj k Slovensku a došiel
k záveru, že na Slovensku vznikli priaznivé
podmienky na to, aby sa odtrhlo od republiky
a pod vedením Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany (HSĽS) vyhlásilo slovenský štát.
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V prvom rade sa počítalo s tým, že po odtrhnutí
Slovenska sa Podkarpatská Rus ocitne v izolácii
a padne ľahko za obeť Maďarsku a malý slovenský
štát by nemal iné východisko, ako hľadať pomoc
u susedov a poľskí činitelia sa netajili tým, že by
radi prevzali úlohu protektora nad Slovenskom.
K politickému nátlaku na Slovensko patrili
i vyhrážky, že pokiaľ nedôjde k vyhláseniu
nezávislosti, vznesie Poľsko voči Slovensku
územné požiadavky a navyše podporí požiadavky
Maďarska.
Keď sa po rokovaniach v Žiline a vydaní
Žilinskej deklarácie (Podpísaná 6. októbra 1938
v Katolíckom dome v Žiline bola deklaráciou
autonómie Slovenska v rámci druhej česko
-slovenskej republiky. Dohodu podpísali
predstavitelia HSĽS a prevažnej väčšiny ostatných
slovenských strán s výnimkou sociálnych
demokratov a komunistov.) zo 6. októbra 1938
ukázalo, že vo vedení HSĽS prevládol názor
za postupné osamostatnenie Slovenska, poľskí
politickí predstavitelia ostali sklamaní. Beckova
politika uvoľnila uzdu hlasom, ktoré vyjadrovali
územné požiadavky voči Slovensku a ktoré
dovtedy vláda tlmila. Nakoniec prevládol názor
o priamom rokovaní so slovenskou autonómnou
vládou. Taktikou Varšavy bolo vzniesť mierne
požiadavky, ktoré by na bratislavskú vládu
nevyvíjali prílišný tlak, pretože to by ju mohlo
viesť do náručia Berlína. Bratislava vyslala do
Varšavy Karola Sidora, aby sa pokúsil zmeniť
alebo zmierniť rozhodnutie poľskej vlády. No
výsledok rokovaní nebol uspokojivý, lebo poľskí
politici trvali na svojom stanovisku. Tvrdili, že
ide iba o malé územné korekcie, ktoré sa týkajú
zväčša horského a neobývaného územia.
Onedlho nato poľská vláda podstatne rozšírila
svoje územné nároky, ktoré zhrnula do šiestich
bodov a ktoré poľský konzul predal 25. októbra
bratislavskej vláde. Týkali sa území v okolí
Čadce, časti tatranských lesov, Javoriny, Pienin na
Dunajci, rieky Poprad a ďalších miest. Bratislava
nótu odmietla a navrhovala rokovanie na základe
etnického princípu. Beck vzápätí pohrozil, že
v tom prípade bude žiadať celý Spiš a Oravu
a rozhodol sa využiť na nátlak pražskú vládu.
Slovenská autonómna vláda nakoniec rezignovala
na odpor a ešte pred rozhodnutím Viedenskej
arbitráže o odstúpení veľkej časti slovenského
územia na juhu, ustúpila pred hrozbou sily
a súhlasila s poľskými územnými požiadavkami.
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Do konca novembra 1938 mali byť práce
delimitačnej komisie na poľsko-slovenskom
pohraničí ukončené. Komisia začala pracovať
v polovici novembra, ale pri práci sa stretávala
s nespokojnosťou obyvateľstva, ktoré jej
sťažovalo prácu protestmi. Po incidente
v Oravskom Podzámku, kde na autobus
s poľskou delegáciou zaútočil zhromaždený
dav, komisia prerušila činnosť a poľská vláda
oznámila do Prahy, že poľské vojsko obsadí
územie ešte pred dohodnutým termínom.
Postup poľských jednotiek sa nezaobišiel
bez ozbrojených stretov s československou
armádou.
Delimitačný protokol bol podpísaný
30. novembra 1938 v Zakopanom. Slovensko
stratilo v okolí Čadce 44 km2 a 2-tisíc
obyvateľov, na Orave obce Suchá Hora
a Hladovka s rozlohou 40 km2 a 1 300
obyvateľov, časť katastra obce Lipnica, na
Spiši Javorinu s rozlohou 110 km2 a s 530
obyvateľmi, časť katastru obce Ždiar, pravý
breh Dunajca na Pieninách a obec Lesnica
s rozlohou 15 km2 a 450 obyvateľmi, ďalej
menšie neobývané úseky pri rieke Poprad
v severnom Šariši. Celkovo to bolo územie
s rozlohou 226 km2 s 4 280 obyvateľmi.
Na obsadenom území začali poľské úrady
s násilnou asimiláciou obyvateľstva, ako úradná
reč bola zavedená poľština, slovenskí učitelia,
kňazi a ďalší príslušníci inteligencie boli
vysídľovaní.

Úloha
OTÁZKY:
1. Prečo došlo k pripojeniu časti územia ČSR
na Orave a Spiši k Poľsku?
2. Čo je delimitácia? Čo je plebiscit? Čo je
demarkačná línia?
3. Porovnať mapu ČSR so súčasným stavom
a označiť, ktoré územia boli pričlenené
k Poľsku (pozri Príloha)

PRÍLOHA
Spomienky Františka Móša (v rokoch 1918 – 1939 bol kaplánom a administrátorom v obciach Tribš,
Krempachy a Nová Belá) stručne zachytávajú, ako sa slovensko-poľský hraničný spor a jeho riešenie
odzrkadľoval v ľude, ktorého sa týkal.

MÁJ 1921
„Nádej! K Suchému potoku, kade nad Javorinou prebieha pôvodná hranica slovensko-poľská, má prísť
delimitačná komisia. Rozhodli sme sa ta ísť, aby sme predložili žiadosť vrátiť nás nazad k Slovensku. Bol
koniec mája, keď sú v našich krajoch v prúde jarné práce, ale ľud po celý týždeň prichádzal na hranicu, aby
zastihol príchod delimitačnej komisie. Okrem Jurgovanov, Černohorcov a Repišťanov z okolia najviac prišlo
Tribšanov. Ale bolo ich dosť aj z Nedece, Krempách, Fridmana a Novej Belej. Poľskí konfidenti usilovne
zapisovali tých, čo chodili pred komisiu. No ľud nedbal. Povedal si, radšej zomrieť ako v Poľsku ostať.
Prítomnosť ľudu pri hraniciach poľskí zástupcovia delimitačnej komisie tak vysvetľovali, že ľud žiada do
Poľska pripojiť ešte Javorinu a Tatry. Keď sme sa o tom dozvedeli, urobili sme protiopatrenia. Poslali sme do
obcí poslov, aby zostavili rezolúcie, žiadajúce vrátiť spišské obce nazad k Slovensku a zosbierať od občanov
na ten cieľ podpisy.
Ľud sa s delimitačnou komisiou stretol 28. mája. Elena Tomaškovičová (pozn. aktívne sa angažovala
v prípade podania žiadosti o vrátenie spišských obci späť k Slovensku) bola vtedy hrdinkou dňa. Keď zbadala,
že zástupca Poľska ukazuje raz na zhromaždený ľud, raz na Tatry, hneď si uvedomila, o čo ide, predstúpila
a talianskemu veľvyslancovi po nemecky na vedomie dala, že Poliak cigáni a predniesla žiadosť ľudu, ktorý
chce byť nazad pridelený ta, kde je Javorina, t. j. k Slovensku. Tak oduševnene prednášala a vysvetľovala našu
krivdu, že veľvyslanec zaslzil a Poliak od hnevu očervenel. Ľud, ktorý stál za ňou, demonštratívne, hlasitými
výkrikmi žiadal, aby bol nazad pripojený k Slovensku.“
Vydaním týchto spomienok nebolo cieľom dotknúť sa cti poľského národa, s ktorým sme mali
v minulosti najlepšie styky, ani riešiť pôvod a národnostnú príslušnosť obyvateľstva týchto krajov.
Nech sú ale novým svedectvom toho, že reč, najmä kde sa stýkajú dve príbuzné etniká, nie je
a nemôže byť jediným, rozhodujúcim znakom národnej príslušnosti niekoho.

Hranie rolí
VŽITE SA DO ROLY ELENY TOMAŠKOVIČOVEJ
ktorá sa pri stretnutí s delimitačnou komisiou svojím príhovorom snažila vysvetliť situáciu talianskemu
veľvyslancovi. Napíšte svoj vlastný príhovor, ktorý by ste prezentovali v danej situácii, aby ste obhájili svoje
požiadavky pred komisiou.

MÓŠ, František - Roky 1918 – 1939 na Severnom Spiši. In Spisy vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov. 1944, č. 4.
(separátny výtlačok)
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Mapa Československej republiky 1918
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účasť v bojoch na území Francúzska bol
vyznamenaný francúzskym krížom Crois
de guerre, Československým vojnovým
krížom, Juhoslovanským krížom sv. Sáva III.
radu, Revolučnou spojeneckou a pamätnou
medailou.

Ján S.
Vančo
* 13. septembra 1890, Plavnica
† 5. decembra 1975, Plavnica
Narodil sa v rodine roľníka Ondreja Vanču
a matky Júlie. V rokoch 1901
– 1904 navštevoval hospodársku školu
v Plavnici, v rokoch 1904 – 1906 študoval
na Učiteľskom ústave v Prešove. V roku
1906 odišiel do USA, do mesta Buffalo, kde
žil a pracoval až do roku 1917. V USA bol
činný najmä v spolkovom živote. Založil
Spolok slovenských kadetov (1913), Spolok
mládeže pri I. slovenskej katolíckej jednote
v Buffalo (1913) a Zbor slovenskej ligy
(1915). Organizoval tiež zbierky na stavbu
katolíckeho kostola v meste Buffalo.
V decembri 1917 vstúpil do česko
-slovenských légií. Ako príslušník
21. a 22. československého pešieho pluku,
najprv ako vojak a neskôr poddôstojník, sa
zúčastnil bojov 1. svetovej vojny. Za svoju

V roku 1919 prišiel do Československej
republiky. Pôsobil v československej armáde,
s ktorou sa od 20. februára do 30. marca 1919
zúčastnil bojov proti poľskému vojsku na
Tešínsku. V apríli 1919 bol Ministerstvom
s plnou mocou pre správu Slovenska vyslaný
na Župný úrad v Prešove, kde pôsobil do
18. júna 1919 ako vojenský poradca a veliteľ
legionárskej propagačnej skupiny. Od júna do
septembra 1919 sa tiež zúčastnil bojov proti
maďarskej Červenej armáde. Od septembra
1919 do júla 1920 bol veliteľom legionárov
pridelených plebiscitnej komisii na Spiši
a od augusta do decembra 1920 bol členom
kolonizačnej komisie pre Spiš a Oravu
v Spišskej Starej Vsi. Od 1. januára 1921 do
30. júna 1925 bol aktívnym dôstojníkom
československej armády. Vojenskú službu
vykonával v 33. pešom pluku v Chebe a v
9. pešom pluku v Ružomberku. V roku 1920
bol povýšený do hodnosti podporučíka,
v roku 1921 poručíka, v roku 1922
nadporučíka a v roku 1924 do hodnosti
kapitána.
Do politického života vstúpil v roku 1927
ako člen Republikánskej strany zemedelského
a maloroľníckeho ľudu, v ktorej vykonával
funkciu tajomníka v Prešove do roku 1929.
V parlamentných voľ bách v rokoch 1929 a
1935 bol ako kandidát tejto strany zvolený
za poslanca do Národného zhromaždenia.
V parlamente pracoval v brannom, sociálno
-politickom a technicko-dopravnom výbore.
Po podpísaní Mníchovskej dohody
(30. septembra 1938) sa 6. októbra 1938
zúčastnil v Žiline s ďalšími poslancami
Republikánskej strany spoločného zasadnutia
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS)
a ostatných politických strán na Slovensku,
na ktorom bola prijatá dohoda požadujúca
vyhlásenie autonómie Slovenska.
Vyhlásenie k tejto dohode aj sám podpísal.
(pozri Príloha).
Do roku 1945 vykonával celý rad verejných
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funkcií. V roku 1933 bol zvolený za predsedu
Okresnej sedliackej jazdy v Prešove a za
predsedu Zboru národnej streleckej jednoty pre
východné Slovensko. V roku 1936 ho zvolili za
podpredsedu telovýchovných organizácií pri
Republikánskej strane v Prahe. Do roku 1940
bol členom správy Roľníckeho skladištného
družstva v Prešove, Družstva pre speňažovanie
dobytka v Prešove, Potravného družstva
v Plavnici, Zväzu hospodárskych družstiev
v Bratislave, Roľníckej vzájomnej pokladnice
v Prešove, spoločnosti Siemens v Prahe
a členom rady Liehovej spoločnosti v Bratislave,
Prvého trnavského parného mlyna v Trnave.
Pred rokom 1938 prispieval do regionálnej
i celoslovenskej tlače, najmä do Gazdovských
novín a do Šariša.

pre podozrenie z protištátnej činnosti.
Po zatknutí bol odovzdaný do väznice
Okresného ľudového súdu v Starej Ľubovni
a 13. júla 1945 eskortovaný do väznice
Krajského súdu v Bratislave.
Dňa 1. októbra 1945 obžalobca pri Národnom
súde (NS) podal návrh na jeho prepustenie
na slobodu. NS návrhu obžalobcu vyhovel
a rozhodol Jána S. Vanča 5. októbra prepustiť
na slobodu. Po prepustení z väzenia pracoval
v rokoch 1945 – 1957 ako roľník v Plavnici,
v rokoch 1957 – 1965 pracoval ako robotník
v Pozemných stavbách v Prešove a v Českom
Tešíne. Po odchode do dôchodku žil až do
svojej smrti v Plavnici.

Vo voľ bách do Slovenského snemu
18. decembra 1938 bol zvolený za poslanca
Slovenského snemu. Prísahu poslanca zložil
18. januára 1939. Na zasadnutí Slovenského
snemu 14. marca 1939, na ktorom bola
vyhlásená Slovenská republika, sa nezúčastnil.
Nebol prítomný ani na zasadnutí, na ktorom sa
rokovalo o pripojení k paktu troch. Zúčastnil sa
zasadnutia, na ktorom sa hlasovalo o návrhu
zákona o vysťahovaní Židov.
Za prijatie tohto zákona však nehlasoval.
Ako bývalý československý legionár nesúhlasil
s germanofilskou politikou Slovenskej republiky
a osamostatnením Slovenska. I napriek tomu
však zostal poslancom Slovenského snemu do
roku 1945. V Slovenskom sneme vykonával
funkciu zapisovateľa národohospodárskeho
výboru (do decembra 1941) a bol členom
sociálneho a zdravotného výboru. Nebol
organizátorom Hlinkovej gardy (HG) a ani sa
do nej neprihlásil, napriek tomu, že bol k tomu
vyzvaný. Bol členom ilegálneho národného
výboru v Plavnici, ktorý tvorili Eduard Vokál,
Jozef Páv, Michal Tóth, Ladislav Nemec, Štefan
Fabián a Jozef Hnat.
Dňa 27. septembra 1944 bol generálnym
sekretariátom HSĽS vyzvaný, aby prehovoril
v rozhlase proti partizánom a povstaniu
v Banskej Bystrici. V rozhlase však odmietol
vystúpiť.
Po oslobodení ako poslanec Slovenského snemu
bol rozkazom Veliteľstva Národnej bezpečnosti
pre východné Slovensko 4. júna 1945 zatknutý
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Ján S. Vančo - Narodil sa v rodine roľníka Ondreja
Vanču a matky Júlie. V rokoch 1901 – 1904 navštevoval
hospodársku školu v Plavnici, v rokoch 1904 – 1906
študoval na Učiteľskom ústave v Prešove. V roku 1906
odišiel do USA, do mesta Buffalo, kde žil a pracoval až do
roku 1917. V USA bol činný najmä v spolkovom živote.

PRÍLOHA
„Vo štvrtok dňa 6. októbra schádza sa v staroslávnej Žiline výkonný výbor Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Celé Slovensko, ba takrečeno celá stredná Európa s dychtivosťou očakáva jeho rozhodnutie.“
Slovák: Zakladateľ a vodca Andrej Hlinka, 6. 10. 1943, ročník XXV., číslo 229. s. 4. [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné na internete:
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44108/view

MANIFEST SLOVENSKÉHO NÁRODA

VYHLÁSENIE POLITICKÝCH
STRÁN V ŽILINE.
ŽILINSKÁ DOHODA
ZO 6. OKTÓBRA 1938

Slovák: Zakladateľ a vodca Andrej Hlinka, 6. 10. 1943,
ročník XXV., číslo 229. s. 4. [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné na
internete:
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44108/view
Žilinská dohoda - zdroj: MACHALA, Drahoslav - Zlatá
kniha Slovenska. Žilinská dohoda. Martin: Matica
slovenská, 2013. s. 121 – 122. ISBN 978-80-8128-067-2.
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„Strana rozhodla!
Predsedníctvo strany prijalo nový návrh na
autonómiu Slovenska“
„Strana rozhodla!
Predsedníctvo strany prijalo nový návrh na autonómiu Slovenska,
o návrhu rokoval Dr. F. Durčanský – Jednotná mienka celého predsedníctva.
V piatok 3. júna 1938 o 5. hod. odpoludnia zasadalo v Bratislave predsedníctvo
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Na programe bol jediný bod: debata o novom
návrhu zákona, ktorým sa do života uvádza autonómia Slovenska v zmysle
Pittsburgskej dohody. Predseda Andrej Hlinka obšírne zhodnotil dôležitosť návrhu
zákona na autonómiu, ktorý podávame v 20. roku Pittsburghskej dohody a ČSR.
Potom vyzval Dr. Ferdinanda Ďurčanského, aby za komisiu, ktorá tento návrh
spracovala, predniesol referát.
Dr. F. Ďurčanský prečítal celý návrh, vysvetlil jeho paragrafy a ich vzájomný súvis
a potom jednotliví členovia prezídiu porobili poznámky k ustanoveniam. Návrh
zákona prijalo celé predsedníctvo jednohlasne.
Hneď nato jednohlasne prijalo návrh, aby celá osnova zákona (bez dôvodnej
správy) uverejnená bola v «Slováku» a najbližšie podajú ju naši poslanci v sneme.
Predseda Hlinka poďakoval všetkým prítomným za ich rozvážnosti a za vysokú
úroveň debaty a o 8. hod. večer zasadnutie zakľúčil.“

Slovák: Zakladateľ a vodca Andrej Hlinka, 6. 10. 1943, ročník XXV., číslo 229. s. 4. [cit. 5. 2. 2019].
Dostupné na internete: http://digitalna.kniznica.info/zoom/44108/view

Úloha
OTÁZKY:
1. Čo predstavoval „Manifest slovenského národa“ pre Slovákov?
2. Čo predchádzalo Žilinskej dohode?
3. Aký dokument bol podkladom pre autonomistické snahy Slovenska?
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odišiel z Prešova a stal sa sa farárom v obci
Legnava v okrese Stará Ľubovňa. Pôsobil tu
ako miestny duchovný do roku 1927, keď
farnosť prepustil svojmu mladšiemu bratovi
Eugenovi. Nato požiadal o penzionovanie,
a ako 45-ročný kňaz – dôchodca, zostal žiť na
fare v Legnave v kruhu rodiny svojho brata.
Tu napísal svoje najvýznamnejšie diela, ktoré
mali ohlas vo vtedajšom Československu
i v zahraničí a zohrali významnú úlohu pri
aktivizácii rusínskej inteligencie v celom
karpatskom regióne. Krátko pred smrťou sa
presťahoval k svojmu bratovi Alexandrovi
do Košíc, kde 11. decembra 1947 zomrel.
Pochovaný je na košickom cintoríne, kde jeho
pozostatky spočívajú dodnes.

Dr. Mikuláš
Beskyd
* 26. júna 1883
† 11. decembra 1975, Košice
Narodil sa 29. 6. 1883 v malej dedine
na severe dnešného Maďarska, v rodine
miestneho gréckokatolíckeho kňaza
Alexandra Beskyda. Stredoškolské štúdium
absolvoval na Uhorskom kráľovskom
gymnáziu v Prešove. Podľa rodinnej tradície
Beskydovcov sa Mikuláš rozhodol pre
štúdium teológie. V roku 1907 ho prešovský
gréckokatolícky biskup J. Vályi vysvätil za
kňaza. V tom istom roku začal pracovať
v biskupskej kancelárii v Prešove ako
archivár a od roku 1908 bol jeho tajomníkom.
I naďalej sa vzdelával, študoval filozofiu,
históriu a literatúru. Od roku 1912 bol
členom biskupskej rady. V roku 1920 začal
vydávať v Prešove časopis Golos russkago
naroda. Bol predsedom vydavateľskej
sekcie Spolku A. Duchnoviča. V roku 1923

Po vzniku Československa v roku 1918
sa začal politicky angažovať v rámci
Ruskej národnej rady, od januára 1919 v
Karpatoruskej národnej rade v Prešove
a Ruskej národnej strane s rusofilským
zameraním. Bol nápomocný svojmu
strýkovi Dr. Antonovi Beskydovi, ktorý sa
od skončenia 1. svetovej vojny výrazne
angažoval v rusínskom dianí pri začlenení
Podkarpatska do Československa,
v československej politike a v rokoch
1923 – 1933 bol aj druhým guvernérom
Podkarpatskej Rusi. Pripravoval mu
podklady, štatistiky a mapy k jeho práci
politického predstaviteľa uhorských
Rusínov a člena delegácie ČSR na mierovej
konferencii v Paríži.
Po vzniku Československa sa Mikuláš
rozhodol pomôcť Rusínom získať rovnocenné
postavenie medzi príslušníkmi okolitých
národov. Cirkevné gréckokatolícke prostredie
sa mu stalo zázemím pre národné rusínske
aktivity, lebo gréckokatolícka cirkev bola
vnímaná ako cirkev Rusínov. Keďže v prvých
desaťročiach 20. storočia bola cirkev silným
mienkotvorným činiteľom, mohol vplývať na
gréckokatolíckych veriacich aj v oblasti ich
národnostnej orientácie.
Mikuláš Beskyd v roku 1920 vydal knihu
Karpatskaja Rus. Je to rozsiahla práca
s celým radom historických exkurzov. Jeho
cieľom bolo dokázať nielen autochtónnosť
rusínskeho obyvateľstva na východnom
Slovensku, ale aj jeho početnú prevahu.
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Historický kontext, ktorý v tejto knihe uviedol
a rozvíjal aj v nasledujúcich prácach, sa stal
oporným bodom pre rusínsku a ukrajinskú
politickú reprezentáciu v Československu pri
argumentácii za zmenu krajinskej hranice
v prospech Podkarpatskej Rusi, aby sa rozdelené
rusínske obyvateľstvo spojilo do jedného celku.
Kniha mala pripomenúť predovšetkým
Rusínom, ale aj československej vláde
a Slovákom, že na východe republiky to
boli Rusíni, ktorí súhlasili so vznikom
československého štátu. Rusíni mali na jeho
vzniku veľký podiel a z toho dôvodu mohli
a mali žiadať pre seba rovnaké výhody, ako
mali Slováci. Začiatkom 30. rokov v USA
publikoval ďalšiu historickú prácu s názvom
Karpatorusskaja pravda. Prezentoval v nej
svoj obraz rusínskeho osídlenia na území
východného Slovenska. Vynaložil veľké
úsilie, aby zhromaždil dostatočné množstvo
argumentov a nimi potvrdil autochtónnosť
rusínskeho obyvateľstva žijúceho na
východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi
a vychádzajúc z toho, aj opodstatnenosť
ich územných požiadaviek. Argumenty,
ktoré uvádzal, mali historický kontext, boli
rusínskou politikou v tej či onej podobe
používané v celom medzivojnovom období
pri presadzovaní požiadavky zmeniť krajinskú
hranicu v prospech Podkarpatskej Rusi. Jeho
sugestívna interpretácia podnecovala politikov
doma i v emigrácii, aby sa zasadzovali za zmeny
v postavení Podkarpatskej Rusi a domáhali sa
národných a historických práv prislúchajúcich
rusínskemu obyvateľstvu.
Dr. Mikuláš Beskyd bol v Československu
najvýznamnejším rusínskym historikom svojej
doby a to výberom problematiky i úrovňou
jej spracovania. Jeho dielo zohralo dôležitú
úlohu pri nastoľovaní problémov spojených
so životom a vývojom Rusínov na Slovensku
i v celom karpatskom priestore. Mobilizovalo
rusínsku inteligenciu pre aktívnu účasť
v národno-emancipačnom hnutí a pre ich
väčšie angažovanie sa v celospoločenských
procesoch.

KONEČNÝ, S. - Mikuláš Beskyd a jeho význam v rusínskom
národnom hnutí. [online]. Dostupné na internete:
http://www.rusynacademy.sk/slovak/sl_history.
html#Nikolaj_Beskyd,_jeho_historick%C3%A9_
pr%C3%A1ce_a%C2%A0ich_vplyv_na. [cit. 13. 2. 2019].
KRAJŇÁK, P. - Beskid, Nikolaj, PhDr. [online].
Dostupné na internete: http://www.zoe.
sk/?osobnosti&meno=BESKYD%2C+Nikolaj%2C+PhDr
[cit. 12. 2. 2019].
ŠVORC, P. - Nikolaj Beskyd, jeho historické práce
a ich vplyv na názory a činnosť rusínskej politickej
reprezentácie. [online]. Dostupné na internete:
http://www.rusynacademy.sk/slovak/sl_history.
html#Nikolaj_Beskyd,_jeho_historick%C3%A9_
pr%C3%A1ce_a%C2%A0ich_vplyv_na. [cit. 13. 2. 2019].
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PRÍLOHA

UKRAJINSKÁ AZBUKA

Úloha
Biн дуже oxoче допомагав людям, особливо в Легнаві
i Старині на Старолюбовнянщині.

ÚLOHA
• Pokúste sa preložiť text do slovenského jazyka.
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bol v auguste 1913 vymenovaný za farára
tejto farnosti. V tejto funkcii pôsobil až do
svojej smrti v roku 1950 a to aj napriek tomu,
že od roku 1927 bol nevidiaci.

rev. Ján
Kubašek
* 14. apríla 1885, Stará Ľubovňa
† 16. júla 1950, Yonkers, NY, USA
Bol slovenským kňazom, publicistom
a krajanským pracovníkom, ktorý sa
narodil 14. apríla 1885 v Starej Ľubovni
v roľníckej rodine, otcovi Jánovi Kubašekovi
a matke Márii, rod. Bobálovej. Ľudovú
školu navštevoval v Starej Ľubovni a po jej
ukončení navštevoval gymnázium v Podolínci
a v Spišskej Novej Vsi, kde v roku 1902
zmaturoval. V októbri 1902 odišiel do USA,
kde spočiatku pracoval ako bankový úradník
v meste Olyphant (štát Pennsylvania).
Napokon sa rozhodol pre kňazské povolanie
a vstúpil do arcibiskupského Seminára
sv. Jozefa v Yonkers (štát New York). Za
kňaza bol vysvätený 14. februára 1912 a začal
pôsobiť ako kaplán v slovenskej farnosti
Najsvätejšej Trojice v Yonkers. Po odchode
tamojšieho farára Júliusa Szabóa do Uhorska
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Ján Kubašek bol mimoriadne pracovitým
kňazom a zapáleným národovcom. V roku
1914 dal pri kostole postaviť kláštor pre
rehoľné sestry – dominikánky a v roku
1926 aj modernú budovu školy. V čase 1.
svetovej vojny tiež poskytoval duchovnú
pomoc slovenským a českým dobrovoľníkom
z USA pred odchodom do Francúzska
vo výcvikovom tábore v Stamforde (štát
Connecticut). Už počas štúdia v kňazskom
seminári sa Ján Kubašek zúčastňoval na
rozvoji slovenského krajanského hnutia
v USA. Spolu s priateľom Štefanom
Krasuľom, rodákom z Námestova,
šírili medzi rodákmi slovenskú kultúru
distribuovaním slovenských kníh a časopisov.
Počas 1. svetovej vojny verejne obvinil
maďarský časopis Krajan, že slúži záujmom
nepriateľskej mocnosti a jeho obvinenie
potvrdil i súd. Koncom roka 1914 bolo
na yonkerskej fare založené Združenie
slovenských kňazov na východe, ktoré
vydávalo náboženskú i náučnú literatúru. Bol
spoluzakladateľom a v rokoch 1915 – 1919 aj
predsedom Združenia slovenských katolíkov
a za jeho predsedníctva začal vychádzať
tlačový orgán združenia – Dobrý pastier, do
ktorého Kubašek často prispieval. Písal aj
do iných slovenských časopisov – Katolícky
Sokol, Jednota, Národné noviny, Slovák
v Amerike a pod.
Aktívne sa podieľal aj na boji za získanie
samostatnosti Slovákov. Udržiaval kontakty
s Milanom Rastislavom Štefánikom
a Tomášom G. Masarykom.
Dňa 20. septembra 1917 sa na jeho podnet
zišli v newyorskom hoteli Plaza slovenskí
kňazi osobne s M. R. Štefánikom, dohodli
sa na programe ďalšej spolupráce s Čechmi
a prihlásili sa k programu Slovenskej
ligy v USA. Vyvrcholením jeho boja za
samostatnosť bol podpis Pittsburskej dohody
30. mája 1918 medzi zástupcami Slovenskej
ligy v Amerike, Českého národného
združenia, Zväzu českých katolíkov
a T. G. Masarykom ako predstaviteľom
Československej národnej rady.

Bývalá slovenská škola v Yonkers, ktorú dal postaviť Ján Kubašek.

Vďaka jeho návrhom boli preformulované
viaceré body dohody. Zaslúžil sa predovšetkým
o odsek požadujúci zriadenie slovenského
snemu. Mal na srdci aj to, aby nový štát
rešpektoval práva katolíckej cirkvi. Kubašekovi
mimoriadne záležalo na plnení dohody, o čom
svedčí aj jeho dôrazné naliehanie na
prof. Masaryka.

ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo
verejnom živote. Na rozdiel od Clevelandskej
dohody nemalo ísť o federatívne
usporiadanie štátu a forma štátu mala byť
republikánska. Pittsburská dohoda sa po roku
1919 stala predmetom vnútropolitického
zápasu v Československej republike
o autonómiu Slovenska.

Žiadal ho o rešpektovanie povinností voči
Slovákom v novom štáte a neskôr v roku 1920
stál na čele skupiny, ktorá pripravila rezolúciu
za dodržiavanie bodov dohody. Rezolúcia
žiadala implementovať do Ústavy Česko
-slovenskej republiky jednotlivé body dohody
z Pittsburghu.
Pittsburghská dohoda schvaľovala spojenie
Slovákov a Čechov v samostatnom štáte,
v ktorom malo mať Slovensko vlastnú
administratívu a snem. Hoci zo slovenského
hľadiska znamenala ústup od hlavných
požiadaviek Clevelandskej dohody, zaručovala
Slovákom širokú samosprávu a slovenčinu

Originál dohody bol na Slovensko prinesený
zástupcami amerických Slovákov na krátky
čas v roku 1938 a 1991. V roku 2018 bola
krátko vystavená ako exponát v rámci Česko
-slovenskej/Slovensko-českej výstavy na
Bratislavskom hrade. Zástupcovia Slovenskej
ligy v Amerike odovzdali originál dohody
9. septembra 2007 do pittsburského
historického múzea Heinz History Center.

DLUGOLÍNSKY, Štefan - Ján Kubašek, signatár
Pittsburgskej dohody. In Ľubovnianske noviny. 2018,
roč. 43, č. 40. ISSN 1338-0346. s. 6 – 7.
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PRÍLOHA
UTVORENIE PITTSBURGSKEJ
DOHODY
Takto priblížil sa rok 1918. Na jar toho roku došla správa, že Tomáš G. Masaryk, vtedajší predseda
Československej národnej rady, príde do Ameriky. Americkí Česi a Slováci s dychtivou radosťou čakali
ho a ich výbor prišiel mu v ústrety vo Vancouveru, kam s loďou dorazil. Do Chicaga zavítal v sprievode
tohto výboru dňa 5. mája.
Potom nasledovala triumfálna cesta po veľkomestách Spojených štátov a Masaryk všade prejavoval
svoju úprimnú lásku k Čechom i Slovákom, ktorí vynaložili všetko, aby vodcovi revolúcie preukázali
tiež lásku a oddanosť.
30. mája bola zaranžovaná schôdza výboru odbočky Československej národnej rady. Členovia dostavili
sa v plnom počte. Bol utešený májový deň, panovala sviatočná nálada, ktorú usmievajúce sa slnko
chcelo pozdvihnúť. Podobne radostne usmieval sa Tomáš G. Masaryk. Po otvorení schôdze a jeho
uvítaní bola mu ukázaná Clevelandská dohoda a požiadaný bol, aby vyslovil o nej úsudok.
Tu prof. Masaryk, pretože predstavoval si ináč útvar nového štátu, než ako bol obsiahnutý
v Clevelandskej dohode, vzal tužku a so slovami „urobíme to takto“ pevným písmom napísal novú
dohodu:

GESSAY, Ignác - Utvorenie Pittsgurghskej dohody.
In Zrod republiky (Dobové dokumenty, spomienky
a stanoviská 1914 – 1918). 1. vydanie. Košice: Slovo a.s.,
1991. ISBN 80-85291-08-8. s. 81 – 82.
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PITTSBURGHSKÁ DOHODA
Česko-Slovenská Dohoda
Uzavretá v Pittsburghu. Dňa 30. mája 1918.
Predstavitelia slovenských a českých organizácií vo Spoj. Štátoch, Slovenskej Ligy, Českého
Národného Sdruženia a Sväzu Českých Katolíkov

Prerokovali za prítomnosti predsedu Česko-slovenskej národnej rady prof. Masaryka o československej
otázke a o našich doterajších programových prejavoch a uzniesli sa nasledovne:
Schvaľujeme politický program, usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z českých
zemí a Slovenska.
Slovensko bude mať vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.
Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.
Česko-slovenský štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demokratická.
Organizácia spolupráce Čechov a Slovákov v Spojených štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie,
pri spoločnom dorozumení prehĺbená a upravená.
Podrobné ustanovenia o zriadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom
a ich právoplatným predstaviteľom.

Pittsburghskú dohodu koncipoval T. G. Masaryk a bola napísaná perom. Organizátori tejto schôdze ju
dali kaligraficky prepísať. Prof. Masaryk ju podpísal 14. novembra 1918 vo Washingtone, krátko pred
jeho návratom do Európy, keď už bol riadne zvoleným prezidentom.

Úloha
OTÁZKY:
1. Nájdite na internete znenie Clevelenskej dohody. Preštudujte si ju a odpovedzte na otázky:
Čo znamenala pre Čechov a Slovákov? Čo bolo jej podstatou? Aké boli závery z tejto dohody?

2. Prečítajte si znenie Pittsburghskej dohody (pozri Príloha) a porovnajte ju s Clevelandskou dohodou.
Aké zmeny v nej urobil T. G. Masaryk oproti Clevelandskej dohode? Od akých požiadaviek Slovensko
ustúpilo?
Čo by ste v súčasnosti zahrnuli do dohody vy?
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Nezabúdal ani na zvyšovanie vlastnej
kvalifikácie. Popri učiteľskom povolaní
ukončil Ruské gymnázium v Mukačeve na
Podkarpatskej Rusi a v roku 1933 promoval
na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe. Vo vtedajšom období bolo externé
štúdium pre mladíka z rusínskeho vidieka
prejavom skutočného talentu a úsilia.
Začal pracovať ako advokát v Užhorode,
Prešove, Sabinove a Medzilaborciach.
Do štátnej služby ho neprijali aj napriek
tomu, že predstavitelia československých
štátnych orgánov opakovane vyhlasovali,
že Podkarpatskej Rusi sa nemôže poskytnúť
plná autonómia, pretože nemá dostatok
vlastnej inteligencie.

BOJOVNÍK NÁRODA

Dr. Ivan
Pješčák
* 20. septembra 1904, Veľký Lipník
† 7. decembra 1972, Prešov
Ivan Pješčák sa narodil vo Veľkom Lipníku.
Ako sedemročný chlapec zostal úplnou
sirotou a vyrastal v rodine svojho staršieho
brata Juraja. Jeho učitelia a miestny kňaz už
v prvých ročníkoch základnej školy ho vnímali
ako talentovaného, skromného a pracovitého
chlapca a presvedčili brata Juraja, aby ho poslal
na Grécko-katolícku ruskú meštiansku školu
do Prešova. Po jej ukončení pokračoval v štúdiu
na grécko-katolíckom ruskom učiteľskom
ústave. Po maturite učil na cirkevných školách
v Ľutine a Veľkej Driečnej. Tam videl chudobu
Rusínov a okrem učiteľských povinností sa
venoval aj kultúrnej činnosti a robil kurzy pre
negramotných. V Ľutine zorganizoval potravné
družstvo. Družstvo bolo veľkou školou pre
ľudí, učilo ich hospodárskemu uvažovaniu a
vzájomnej pomoci.
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Oddanosť národu a zápas za jeho lepšiu
budúcnosť bolo hlavným cieľom jeho
úsilia. Už na pražskej právnickej fakulte sa
presvedčil o tom, že včlenenie Podkarpatskej
Rusi do Československej republiky odrážalo
predovšetkým celosvetovú vojnovú krízu
s rozpadom tisícročných európskych
štruktúr a hodnôt. Uvedomoval si, že vznikli
podmienky pre národnostné a sociálne
oslobodenie mnohých európskych národov
a národností vrátane Rusínov. V novej
politickej situácii pokrokoví ľudia v ČSR
vrátane T. G. Masaryka a Eduarda Beneša
videli ďalší rozvoj československého štátu
v boji za plnú politickú demokratizáciu.
Avšak tieto počiatočné zámery a im
zodpovedajúce úsilie postupne stratili na
rozhodnosti. Nová centralistická politika
Prahy znepokojovala Slovákov a Rusínov.
Neriešenie národnostného problému
v Československu prerástlo do celonárodnej
krízy, čo povzbudzovalo obdivovateľov
nacizmu a fašizmu a urýchľovalo nástup
Hitlera a jeho spojencov k rozbitiu ČSR.
Idea „čo najširšej autonómie Podkarpatskej
Rusi“ zostávala už druhé desaťročie len na
papieri. Nebola upresnená ani hranica medzi
Slovákmi a Rusínmi a sľuby Slovenskej
národnej rady zakotvené v tzv. Martinskej
deklarácii z 30. októbra 1918, že Rusínom
zabezpečí vlastné gymnáziá a univerzitu
s ruským vyučovacím jazykom, zostali

nenaplnené. A tak podobne ako skôr
v Uhorsku pokračovala denacionalizácia
(odnárodňovanie) Rusínov. Nastupujúca
celoeurópska kríza a radikalizácia Nemecka
ho viedla k presvedčeniu, že lepšia budúcnosť
rusínskeho národa spočíva v úplnom
národnom obrodení – ekonomickom,
sociálnom a kultúrnom pokroku, vo
zvyšovaní vzdelanosti a životnej úrovne.

v marci 1945 organizoval vydávanie
jej tlačového orgánu Prjaševčina a bol
jej prvým šéfredaktorom. Ivan Pješčák
miloval redakčnú prácu. Napísal množstvo
článkov, z ktorých bolo cítiť odvahu, s akou
ochraňoval záujmy a práva Rusínov na
severovýchodnom Slovensku. Na stránkach
novín a časopisov vstupoval do búrlivých
polemík.

Cestu hľadal v zjednotení všetkých
pokrokových síl na Podkarpatskej Rusi
a v celom Československu, vo formovaní
celoeurópskeho odporu proti fašizmu
a nacizmu. Pod vplyvom týchto konkrétnych
udalostí Ivan Pješčák vstúpil v roku 1934 do
Ruskej autonómnej roľníckej strany, ktorá
sa neskôr spojila s Autonómnym roľníckym
zväzom. Súčasne ako člen Zväzu ruských
učiteľov Slovenska venoval pozornosť
ruským školám na východe Slovenska.
Spolu s predsedom zväzu Ivanom Genderom
založili časopis Russkaja škola, ktorého
sa stal redaktorom. V novinách, výzvach
a memorandách k štátnym orgánom sa
dožadoval aspoň minimálnych podmienok
pre zvýšenie úrovne rusínskych škôl
a kultúry Rusínov. Po parlamentných voľ bách
v roku 1935 sa podarilo dosiahnuť to, že
na 56 základných školách došlo k zmene
slovenského vyučovacieho jazyka na ruský
jazyk (v rusínskej modifikácii, pretože Rusíni
odmietali ukrajinčinu).

Na prvé miesto kládol otázky mládeže, jej
výchovy v duchu vlastenectva, vzdelávania,
upevňovania morálneho profilu a sociálnej
spravodlivosti. Spolu s MUDr. Dionisiom
Rojkovičom, synom Fedora Rojkoviča,
zakladal organizáciu Objedinenije russkoj
molodeži Slovakii (Spojenie ruskej mládeže
Slovenska), ktorá dosiahla mnoho úspechov.
Tu sa prejavila jeho erudícia, vynaliezavosť
a politická zrelosť. Z jeho iniciatívy vzniklo
aj prvé ruské gymnázium. Vďaka pochopeniu
významu tejto myšlienky a osobnej podpore
a pomoci prešovského grécko-katolíckeho
biskupa blahoslaveného Pavla Gojdiča sa
zrodilo, proti vôli štátnych orgánov, Gréckokatolícke ruské reálne gymnázium v Prešove
s prímou v šk. roku 1936/37. Jeho materiálne
zabezpečenie spočívalo na rusínskych
vlastencoch a rodičoch gymnazistov.
Prešovské ruské gymnázium a ruský
učiteľský ústav otvárali dvere k vzdelaniu
stovkám synov a dcér chudobných roľníkov
z karpatských hôr.

ZRIADENIE RUSKÉHO DOMU
V PREŠOVE
V tom čase začal Ivan Pješčák spolupracovať
s Fedorom Rojkovičom, grécko-katolíckym
farárom v Ľutine, ktorý bol hlavným
iniciátorom odkúpenia domu v Prešove
pre potreby Ruského domu. Otec Rojkovič
bol jedným zo zakladateľov, dlhoročným
predsedom prešovskej Ruskej rady a hlavným
redaktorom novín Russkoje slovo. Ivan
Pješčák bol redaktorom tohto orgánu a novín
Russkij vestník. Je považovaný za zakladateľa
revue Prjaševskaja Rus. Prostredníctvom
otca Fedora Rojkoviča sa zoznámil
s gubernátorom Podkarpatskej Rusi
JUDr. Antonom Beskidom.
Po vzniku Ukrajinskej národnej rady

Ivan Pješčák i naďalej vyvíjal aktivitu
o realizáciu „čo najširšej autonómie
Podkarpatskej Rusi“ s vlastnými
zákonodarnými orgánmi, orgánmi výkonnej
moci a nezávislým súdnictvom, čo
garantovala medzinárodná zmluva podpísaná
v roku 1919 v Saint-Germain s porazeným
Maďarskom, ktorej ustanovenia boli
zakotvené aj v ústave ČSR (1920).
Otázka práv Rusínov na sebaurčenie,
ochrana ich občianskych a národnýchpráv,
naplnenie verejne vyslovených sľubov zo
strany zástupcov štátu boli základnými
témami parlamentných vystúpení
a množstva interpelácií Dr. Ivana Pješčáka
ako člena Poslaneckej snemovne Národného
zhromaždenia v rokoch 1937 – 39.
Patril k poslancom antifašistického,
demokratického, národnostného a sociálneho
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zamerania. Pochopil, že v dôsledku priamej
hrozby fašizmu a nacizmu sa začína
v československej verejnosti vytvárať
a upevňovať zjednotenie vlasteneckých ideálov
s ideami spoločenského pokroku. Všetko to
mohlo pozitívne ovplyvniť ďalší vývoj udalostí,
zviazať ruky nemeckým agresorom, zabrániť
ustupovaniu západných mocností. Ale politické
sily, ktoré boli pri moci doma aj v zahraničí, sa
obávali radikálnych nálad širokej verejnosti.
Priklonili sa k politike kapitulantstva či
zmierovania s Hitlerom.

BOJ ZA ROZŠÍRENIE RUSKÉHO
BLOKU
Ivan Pješčák bojoval za rozšírenie Ruského
bloku, ktorý by zahŕňal poslancov a senátorov
ruskej a ukrajinskej orientácie, grécko
- katolíckeho, pravoslávneho a židovského
náboženstva. Bol hlboko presvedčený, že
vo vyhrotenom celoeurópskom napätí je
v rámci ČSR najlepšou alternatívou autonómia
Podkarpatskej Rusi. V otázke hraníc medzi
Slovenskom a Podkarpatskou Rusou videl
riešenie na etnickom princípe pomocou
ľudového referenda v jednotlivých oblastiach,
kde žili spoločne Rusíni a Slováci. Vypracoval aj
Memorandum Ruského bloku a v mene svojom,
Petra Židovského a parlamentných zástupcov
východného Slovenska ho odovzdal lordovi
Runcimanovi 13. sept. 1938 v Prahe. V situácii,
keď Slovensko prakticky dosiahlo autonómiu
a Maďarsko hrozilo násilnou anexiou
Podkarpatskej Rusi, všetci členovia Ruského
bloku vrátane Ivana Pješčáka vydali
21. 9. 1938 v Prahe Zajavlenije (prihlášku),
ku ktorej sa pripojili aj poslanci za Rusínsku
národnú stranu Štefan Fenčík a za Rusínsku
sociálnu demokraciu Juljan Revaj. Deklarovalo
sa v nej okrem iného: „... náš národ sa nikdy
nevzdal svojho práva na sebaurčenie ani práva
spravovať svoje veci“. Takto vyzeral prvý
konkrétny krok k autonómii Podkarpatskej
Rusi. Následne bola na zhromaždení
karpatského národa ruského a ukrajinského
v gubernátorskom dome v Užhorode 8. nov.
1938 jednomyseľne zvolená autonómna
vláda na čele s Andrejom Brodym. Jej
členom sa stal aj Ivan Pješčák, poverený
vedením rezortu spravodlivosti, a následne
prevzal i rezort financií s titulom štátneho
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Ruský dom so sídlom v Prešove

tajomníka. Táto autonómna vláda bola
odsúhlasená generálom Jánom Syrovým,
ktorý vtedy zastával dočasne funkciu hlavy
štátu. Zotrvala pri moci necelé tri týždne.
Nepodarilo sa uskutočniť jej odvážne plány
– voľ by, vytvorenie štátnych a spoločenských
štruktúr, vypracovanie vládneho programu
atď. Nacionalistické sily v ČSR sa nikdy
nezmierili s autonómiou Podkarpatskej Rusi.
Na základe nepravdivých udaní dosiahli
zatknutie Andreja Brodyho. Praha prišla
s novou koncepciou národnostnej otázky
Podkarpatskej Rusi.
Vyhlásila Karpatskú Ukrajinu na čele
s Msgr. Augustinom Vološinom
(podkarpatskoruský duchovný
gréckokatolíckej cirkvi, učiteľ
a československý politik), ktorý začal násilnú
ukrajinizáciu rusínskeho obyvateľstva
a postupné vyháňanie Čechov z územia
Podkarpatskej Rusi. Pre svojich politických
oponentov z národnostného hnutia Rusínov
vybudoval koncentračný tábor a nakoniec
15. marca 1939 vyhlásil samostatnosť

Karpatskej Ukrajiny, písomne informoval
Prahu o svojom rozhodnutí a diplomaticky
„poďakoval“ za spoluprácu. Ale hneď v tento
deň maďarské vojská okupovali celé územie
Podkarpatskej Rusi. Hitler mal s myšlienkou
„Veľkej Ukrajiny“ iné plány. Za dramatickej
situácie sa Ivan Pješčák vrátil v novembri
1938 na východné Slovensko, kde práve
prebiehali prípravy do Slovenskému snemu.
Jeho pokusy, aby nové slovenské orgány
uznali stranu Russkaja partija a umožnili
jej zúčastniť sa volieb, boli odmietnuté,
aj napriek tomu, že na národnostnom
základe vyvíjali svoju činnosť politické
strany Nemcov a Maďarov a vstúpili do
predvolebného boja. Podľa všetkého jednou
z príčin odmietnutia bolo to, že
Ivan Pješčák na porade poslancov
pôsobiacich na Slovensku bol okrem
komunistov 6. nov. 1938 v Žiline jediný
z prítomných, kto odmietol vstúpiť do
Klubu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Slovenským občanom bola vo voľ bách
predložená jednotná kandidátka ako celku.

Ivan Pješčák sa zapojil do predvolebnej
agitácie. Vyzýval rusínske obyvateľstvo,
aby hlasovali „Ne“. Ohlas bol veľký. Voľ by
jednoznačne ukázali, že väčšina Rusínov
nesúhlasila s likvidáciou ČSR, štátnym
usporiadaním Slovenska a nedemokratickými
voľ bami. Vo väčšine rusínskych obcí počet
hlasujúcich „NE“ prekročil 60 – 70%. Po
vyhlásení Slovenského štátu
14. marca 1939 bol Ivan Pješčák medzi
prvými, ktorého klerofašisti perzekvovali
za jeho vystúpenia v parlamente, v tlači
a v priebehu predvolebnej kampane. Bol
zatknutý a poslaný na čas do koncentráku.
Vysídlili ho z Prešova do Medzilaboriec
a uvrhli pod prísny policajný dohľad. Ale
aj napriek tomu sa aktívne zapojil do
antifašistického odboja na východnom
Slovensku. Bol niekoľkokrát zatknutý
a trestaný. Ale i napriek tomu nezabúdal na
myšlienku jednotnej fronty v boji proti vojne,
fašizmu a nacizmu a inicioval vytváranie
občianskej fronty odporu na všeľudovom
základe. Na pozvanie Vasiľa Karamana
začiatkom marca 1943 sa zúčastnil prvej
schôdzky predstaviteľov bývalých politických
strán pôsobiacich na východnom Slovensku,
na ktorej vznikol ilegálny Karpatorusskij
občiansky blok odporu voči fašizmu, nacizmu
a vojne a za obnovu Československej
republiky.

POSLEDNÉ ROKY ŽIVOTA
Po oslobodení východného Slovenska sa
Ivan Pješčák ujal úlohy obnovenia Ruskej
národnej rady v Prešove. Avšak táto
myšlienka nenašla podporu u predstaviteľov
Sovietskeho zväzu, preto namiesto nej
v marci 1945 vznikla Ukrajinská národná rada
Prjaševčiny ako predstaviteľka ukrajinského
a rusínskeho obyvateľstva na Slovensku.
Stal sa členom jej prezídia. V polovici roka
1945 bol na návrh prezídia menovaný prvým
vedúcim referátu pre ukrajinské a rusínske
školstvo pri Povereníctve školstva a osvety
v Košiciach a potom v Bratislave. V tejto
funkcii sa významne zaslúžil o založenie
Ukrajinského divadla v Prešove, PUĽS-u
v Prešove, Štátneho gymnázia v Humennom,
poštátneniu rusínskeho gymnázia v Prešove,
o zabezpečenie výstavby desiatok školských
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budov, rozhlasového vysielania a pod.
Opakovane sa vyjadril proti optácii rusínskeho
obyvateľstva Podkarpatskej Rusi do Sovietskeho
zväzu a to z principiálnych dôvodov. Považoval
to za nespravodlivé opatrenie voči národu,
ktorý po tisícročí úspešne obhájil svoju
národnú svojbytnosť a identitu. So zbraňou
v ruke povstal proti maďarským a nemeckým
okupantom na území, ktoré od nepamäti obýval
a priniesol najvyššie možné obete.
V roku 1947 odišiel z Bratislavy a usadil
sa v Sabinove, kde si otvoril advokátsku
kanceláriu. Politické perzekúcie v rokoch
1949 – 1952 citeľne postihli aj jeho rodinu.
Hľadali tzv. ukrajinských buržoáznych
nacionalistov. Prvým paradoxom týchto
postihov bolo to, že štátna moc násilne
ukrajinizovala a pravoslavizovala rusínsku
národnosť grécko-katolíckeho vyznania. Ďalší
paradox bol v tom, že medzi ukrajinských
nacionalistov zahrnula tak isto Ivana Pješčáka,
verejného činiteľa rusofilského zamerania
a odporcu ukrajinizácie a slovakizácie.
Nasledoval zákaz výkonu advokátskej profesie
na celom Slovensku, násilné deložovanie
z vlastného domu a zo Sabinova a preradenie
na manuálne práce do Spišských železorudných
baní v Rudňanoch. Niekoľko rokov pracoval
ako robotník v Pozemných stavbách v Prešove.
K právnickému povolaniu sa mohol vrátiť až
pred odchodom do dôchodku. Ivan Pješčák
zomrel po dlhej chorobe v roku 1972 vo veku
68 rokov. Spolu s manželkou sú pochovaní na
cintoríne vo Veľkom Lipníku. Po strastiplnej
ceste sa vrátil k svojim...

ODPOVEĎ MINISTRA
NA INTERPELÁCIU

PJEŠČÁK, Ján - Portrét právnika a kriminalisty.
Praha: Nakl. OREGO, 2006, 206 s. ISBN 80-86741-64-8
INTERPELÁCIA - Pr. č. 1984/07, ev. č. 14 724

Úlohy
OTÁZKY:
1. Prečítajte si interpeláciu a vysvetlite, čo je jej obsahom. (Čo je interpelácia?)
2. O čo sa usiloval I. Pješčák vo svojej interpelácii? (viď. Príloha)
3. Ako by ste sa rozhodli vy v tomto prípade? Odôvodnite svoje rozhodnutie.
4. Čo si myslíte, akú odpoveď dostal?
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PRÍLOHA
Poslanecká snemovňa N. S. R. Č. 1938
IV. volebné obdobie, 6. zasadanie
Č. 1220/XIX. (preklad)

INTERPELÁCIA
poslancov Dr. I. Pješčáka a A. Bródyho
ministrovi školstva a národnej osvety o rozšírení obecnej školy v obci Malý Lipník, okres Stará
Ľubovňa.
V Malom Lipníku je dvojtriedna grécko-katolícka obecná škola s ruským vyučovacím jazykom. Avšak je
preplnená. Školský inšpektorát niekoľkokrát vyzval správcu školy, grécko-katolícky školský senát, aby
sa postaral o rozšírenie školy. Správca vynaložil všetko úsilie a rozšíril školu a ďalšie dve triedy. Toto
rozšírenie schválili aj cirkevné úrady. To znamená, že cirkevná obec vzala na seba všetky bremená správy
školy, ale keďže žiadosť o udelenie štátnej podpory bola predložená školskému referátu v Bratislave ešte
v júni 1937, školský referát tento prostý fakt nevzal na vedomie, iba preto, že cirkevná obec zriadila ďalšie
dve triedy s ruským vyučovacím jazykom. (pozn. Keďže boli triedy zriadené v ruskom vyučovacom jazyku
a nie v československom, nemali nárok poberať štátnu podporu. Z toho dôvodu cirkevná obec musela sama
spravovať školu.)
Školský referát v Bratislave by si prial, aby ďalšie triedy mali už československý vyučovací jazyk. Ale táto
požiadavka nie je oprávnená. Podľa štatistických údajov z r. 1890 bolo v obci 957 obyvateľov gréckokatolíckeho vyznania, a z nich 953 bolo Rusov. V r. 1921 podľa úradnej štatistiky bola prevažná väčšina
na strane Rusov a iba štatistika z r. 1930 sa postarala o to, aby sa počet Rusov znížil na menšinu. Túto
štatistiku nie je možné považovať za správnu, lebo v obci Malý Lipník všetci ľudia hovoria jedným, a teda
ruským jazykom.
Cirkevná obec bola však vyzvaná, aby školu rozšírila pre deti, ktoré už do školy dochádzajú. A všetky
školopovinné deti boli v posledných školských rokoch podľa národnosti a vierovyznania rozdelené takto:

Z toho je zrejmé, že keby cirkevná obec musela zriadiť školu s československým vyučovacím jazykom,
dochádzali by do nej deti ruskej národnosti, to znamená, že by šlo o odnárodňovanie, čo by odporovalo §134
ústavnej listiny a §58 zák. čl. XXXVIII z r. 1868, ktorý hovorí o vyučovaní detí v materinskom jazyku.
Na základe toho, čo sme uviedli vyššie, pýtame sa pána ministra školstva a národnej osvety:
1. Či má vedomosti o týchto skutočnostiach?
2. Či je ochotný nariadiť školskému referátu v Bratislave, aby vzal na vedomie zriadenia ďalších dvoch tried?
V Prahe dňa 25. januára 1938.
Dr. Pješčák, Bródy
Stangl, Jäkel, Dr. Eichholz, Dr. Hodina, Gruber, E. Köhler, Sogl, Dr. Kellner, inž. Künzel, Dr. Peters, Dr.
Neuwirth, G. Böhm, Obrlik, Illing, inž. Peschka, Axman, Nickerl, Birke, Fischer, Rösler, Dr. Zippelius
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Príchod českej
inteligencie
na Slovensko
a do okresu
Stará Ľubovňa
ČESKÁ INTELIGENCIA NA
SLOVENSKU
V čase budovania Československej republiky
vzrástla úloha štátnych orgánov, ktoré
usmerňovali všetky oblasti života a
s tým súvisela potreba nových štátnych
zamestnancov, ale ako problém sa ukázal
nedostatok slovenských úradníkov, ktorí by
mohli nahradiť aspoň časť zamestnancov
bývalej uhorskej štátnej správy.
O obsadzovanie miest z radov miestnej
slovenskej inteligencie bol malý záujem,
pretože práca bola zle platená a navyše
panovali obavy, že môže dôjsť k obnoveniu
Uhorska. Správa v českých krajinách bola
už pred vojnou tvorená etnickými českými
úradníkmi, ktorých ČSR prevzala. Naopak
v Uhorsku bol pri snahe o vytvorenie
maďarského národného štátu úradník nútený
k tomu, aby sa aspoň navonok hlásil
k maďarskej príslušnosti a voči týmto “tichým
Slovákom” boli po vzniku ČSR stanovené
prísnejšie kritériá než pri preberaní Čechov.
Navyše nemohli byť prevzatí tí úradníci, ktorí
to už raz odmietli a tí, ktorí nevyhovovali
z politických dôvodov. Politicky spoľahliví
štátni zamestnanci mali byť prevzatí, ale
s podmienkou, že sa do roka naučia po
slovensky a ak nie, mali byť penzionovaní.
Štátni zamestnanci z českých krajín, ktorí
prichádzali na Slovensko, pracovali v rôznych
oblastiach. Veľká časť pracovala vo finančnej
správe ako financi (pohraničná stráž), medzi
ktorými bolo mnoho bývalých legionárov,
ktorým zvláštny zákon miesta v štátnej
službe zabezpečoval prednostne.
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V českej menšine na Slovensku bol
vysoký počet príslušníkov tzv. slobodných
povolaní (notár, advokát, lekár a pod.).
Veľkým prínosom boli inžinieri a technická
inteligencia (pracujúci v spojoch, doprave,
pri stavebných rekonštrukciách a pod.).
Príslušníci českej inteligencie pôsobili
tiež v lesnej správe, vodnom i poľnom
hospodárstve. Kľúčovú úlohu zohrali
napríklad aj pri pozemkovej reforme.
Podobné to bolo aj v školstve, kde bolo
potrebné povolať veľký počet českých
učiteľov a profesorov, ktorí spočiatku pôsobili
na všetkých stupňoch škôl. Postupne sa však
ich počet znižoval a obmedzoval hlavne
na gymnáziá, odborné školy a Univerzitu
Komenského v Bratislave. Iniciátormi
myšlienky príchodu českých učiteľov na
Slovensko boli minister s plnou mocou
pre správu Slovenska Vavro Šrobár, vládny
referent A. Štefánek a za Ministerstvo
školstva a národnej osvety J. Vlček.
Podporené to bolo zákonom z
29. októbra 1919, ktorý umožňoval
úradne prikázať štátnemu zamestnancovi,
učiteľovi alebo profesorovi, aby pracoval
na ktoromkoľvek mieste v republike.
Organizovaním presunu bol splnomocnený
školský referát v Bratislave a vládny referent
A. Štefánek. Presun českých učiteľov
pomohol pri dopĺňaní stavov v školstve,
no problémom sa ukázala otázka zžitia sa
Čechov s novým prostredím, ktoré bolo často
odlišné od toho, ktoré poznali.
Českí učitelia prichádzali na Slovensko z
rôznych dôvodov. Mnohí sa hlásili sami, iní
tu boli pridelení úradne. Životné podmienky
stredoškolského profesora na Slovensku boli
na oveľa nižšej úrovni ako v českých krajoch.
Najviac sa to prejavovalo na výške cien
základných potravín a bývania. Nedostatok
bytov na Slovensku totiž spôsobil, že ceny
za podnájom dosahovali značné výšky, čo
bolo najvýraznejšie vo veľkých mestách
ako Bratislava a Košice. Českí profesori boli
okrem toho zvyknutí na príslušenstvo bytu,
do ktorého patrila kúpeľňa, práčovňa atď.
To však vo väčšine prípadov na Slovensku
chýbalo. Profesori sa najviac sťažovali na
to, že byty sú malé, vlhké, studené a tmavé.
Nedostatok bytov donútil niektorých k tomu,

že na začiatku zostávali bývať v hoteli a v
školských kabinetoch, ale aj v drevárňach a pod.
Ďalším potencionálnym zdrojom problémov
bolo to, že centrálne školské úrady nedôverovali
mnohým slovenským profesorom a považovali
ich za nespoľahlivých v otázke lojality
k novému štátu, a preto uprednostňovali na
ich úkor českých profesorov. Z toho vznikali
neustále napätie, ktoré prispievalo
k zhoršovaniu česko-slovenských vzťahov.
To bol aj jeden z dôvodov, prečo vznikol v roku
1921 samostatný Spolok profesorov Slovákov
(SPS). V dovtedy jednotnom Ústředním spolku
československých profesorů (USČSP) sa totiž
veľmi nedbalo na záujmy slovenských kolegov.
Najväčším problémom bola rozdielna výška
platov českých a slovenských profesorov. Českí
štátni zamestnanci prichádzajúci na Slovensko
totiž dostávali okrem normálneho platu ešte
príplatok, diéty (asi 40 Kč denne), ktoré mali
pokryť náklady spojené s vedením dvojitej
domácnosti: jednej v českých krajoch a druhej
na Slovensku. V neskoršom období sa platové
rozdiely vyrovnali a slovenským profesorom
boli priznávané diéty tiež, avšak museli
dokázať, že vedú dvojitú domácnosť (že žijú
oddelene od svojej rodiny).
Problematické sa ukázalo aj používanie
slovenčiny českými úradníkmi a učiteľmi
na Slovensku. Jazykovým zákonom bolo
zavedené paralelné používanie češtiny a
slovenčiny na celom území štátu. Z právneho
hľadiska tak českí úradníci a zamestnanci neboli
nútení učiť sa po slovensky. Časť slovenského
obyvateľstva ale chápala používanie češtiny
ako provokáciu a argumentovali tým, že
slovenskí úradníci v českých krajinách boli
tlakom okolia nútení používať češtinu. Jednou
z prekážok, ktorá českým učiteľom bránila
v používaní slovenského jazyka, bolo to, že
sa málokde hovorilo spisovnou slovenčinou,
čo českých profesorov značne mýlilo. Okrem
toho sa i na Slovensku pohybovali viac v českej
ako v slovenskej spoločnosti. Viacerých tieto
prekážky odradili a vyhlasovali, že radšej budú
hovoriť správne po česky ako nesprávne
po slovensky.

českí učitelia. Avšak mnohé učebnice boli
napísané v rýchlosti a z jazykového hľadiska
nesprávne, čo sa stávalo predmetom novej
kritiky. Mnohí úradníci a hlavne učitelia
sa skutočne po slovensky naučili, aj keď
napr. českí profesori na Komenského
univerzite naďalej demonštratívne prednášali
po česky.
Jazykové problémy sa často riešili v dobovej
tlači, ako napr. v novinách Slovenská reč, kde
bol uverejnený článok Jána Smreka s názvom
Ozaj len provizórum? s nasledovným textom:
„Hádal som sa raz o tom s mladou učiteľkou na
slovenskej dedine (bola náhodou Češka), prečo
mi zle vyká a prečo i deti tak učí? Odpovedala,
že ona inak vykať nebude, lebo to vykanie
„kde ste boli, pán kolega?“ pokladá proste za
smiešne.
Povedal som jej: „Vy nemudrujte, ale držte
sa slovenskej gramatiky! A aby sa jej držala,
na to – pomyslel som si – dajú pozor páni
škôldozorcovia. Lenže chyba lávky! Sídem sa
s pánom škôldozorcom a s hrôzou pozorujem,
že aj on mi nesprávne vyká, ani keby to bol
odkukal od tej mladej českej učiteľky. Nuž
ktože už teraz pomôže, aká autorita? Obrátil
som svoj nádejný pohľad na školskú vrchnosť
v Bratislave – ale irónia osudu: i tam mi zle
vykali, neslovensky a nie podľa gramatiky.“
Počet Čechov na Slovensku v medzivojnovom
období podstatne vzrástol. Pri poslednom
uhorskom sčítaní ľudu v roku 1910 bolo
v severných župách Uhorska celkom 7 556
Čechov, v roku 1921 ich bolo už 71 733 a
v roku 1930 ich počet stúpol na 120 926.
V roku 1938 zistil tzv. krajinský súpis
k 31. decembru 1938 celkom 77 488
Čechov (toto číslo sa vzťahuje k menšiemu
územiu, pretože po Viedenskej arbitráži
z 2. novembra 1938 bolo južné Slovensko
pripojené k Maďarsku). Nárast počtu
Čechov medzi rokmi 1921 a 1930 pritom
nebol spôsobený ani tak príchodom ďalších
českých úradníkov, zamestnancov a učiteľov,
ale hlavne tým, že sa na Slovensko začali
sťahovať rodiny úradníkov, ktoré tu prišli po
roku 1918.

K napätiu v jazykovej otázke prispela aj téma
učebníc. Kvalitné slovenské učebnice totiž
neexistovali, a preto sa na ich tvorbu podujali
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ČESKÁ INTELIGENCIA
V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA
Po vzniku ČSR nastali zmeny v národnostnej
štruktúre aj v okrese Stará Ľubovňa. Máme
k dispozícii vývoj počtu “československej”
národnosti, ktorá bola v okrese takáto:
1919 – 7 441 obyvateľov
1921 – 12 203 obyvateľov
1930 – 12 742 obyvateľov
Počet Čechov a Slovákov v Starej Ľubovni
bol podľa sčítania obyvateľstva z roku 1919
1 447 obyvateľov. Po vzniku Československej
republiky v roku 1918 sa v okrese Stará
Ľubovňa o bezpečnosť ľudí staralo Okresné
četnícke veliteľstvo v Starej Ľubovni pod
vedením por. Zavřela Čeněka.
V tomto období sa tiež začala formovať nová
politická štruktúra, keď vznikali a obnovovali
sa politické strany. Medzi strany, ktoré
pôsobili v okrese Stará Ľubovňa, patrila aj
Československá strana národně socialistická,
ktorá združovala prevažne štátnych
zamestnancov českej národnosti, ktorí prišli
na Slovensko po roku 1918. Prvá organizácia
tejto strany na Slovensku vznikla v Trenčíne
vo februári 1919 a postupne sa jej členská
základňa rozširovala. Sídlo jej sekretariátu
sa v máji 1919 presťahovalo do Bratislavy a
prvá zemská konferencia sa konala v auguste
1919. Národní socialisti zdôrazňovali vo
svojom programe potrebu upevnenia jednoty
československého národa prekonávaním
kultúrnej zaostalosti Slovenska všestrannou
osvetou a vzdelávaním, budovaním
kultúrnych inštitúcií a osvetových zariadení.
Podporovali činnosť svojich vlastných
odborov (Československá obec dělnická), ale
zameriavali sa aj na obhajobu pracovných
záujmov svojich členov, a preto sa do radov
tejto strany hlásili aj štátni zamestnanci
slovenskej národnosti.
V okrese sa rozvíjal aj bohatý kultúrny život
prostredníctvom rôznych spolkov, ktoré
mali buď miestny charakter, alebo fungovali
ako pobočky celoslovenských prípadne
celorepublikových spolkov. V okrese bolo
vyše 90 spolkov, z nich väčšina v Starej
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Ľubovni a v Podolínci.
Spolky mali telovýchovný, sociálny,
hospodársky, osvetový a náboženský
charakter. Organizátormi boli väčšinou
miestni farári a učitelia, ale do spolkového
života sa zapájali aj príslušníci miestnej
českej inteligencie, ktorí väčšinou pracovali
ako učitelia, úradníci alebo četníci.
Napätie vládlo medzi telovýchovnými
spolkami Orol a Sokol, ktorý sa opieral
o podporu centralistických československých
politických strán. Orol zase o podporu
slovenských katolíkov (HSĽS) napriek tomu,
že mal český pôvod.
Jednota československého Orla bola v Starej
Ľubovni založená 14. januára 1934.
Za starostu bol zvolený miestny farár Michal
Sztanko a v spolku fungoval aj 10-členný
výbor. Cvičenie prebiehalo v telocvični
meštianskej školy v Starej Ľubovni. Od roku
1936 bola pridružená pod Ústrednú jednotu
slovenského Orla v Žiline. Spolok sa venoval
aj divadlu. V roku 1938 bol zrušený.
Telovýchovná jednota Sokol patrila pod
Československú obec sokolskú v Prahe.
V Starej Ľubovni fungovala od roku 1934
a vedenie mali na starosti hlavne učitelia
miestnej meštianskej školy. Členmi boli
prevažne českí úradníci pôsobiaci v okrese
a ich deti. Prvým starostom bol Ľudovít
Grech, podstarostom Eduard Bardoš,
jednateľom Jozef Soudek, pokladníkom
Jozef Mareček a ďalší. Dňa 10. februára 1934
spolok zorganizoval Okresný sokolský slet,
ktorý mal podporiť nábor nových členov.
Organizovali sa aj divadelné hry, mikulášske
večierky, zábavy, plesy a od roku 1935 aj
bábkové divadlo. V roku 1936 tento spolok
navštívili členovia Sokola z okolia Mladej
Boleslavy, ktorých privítal starosta mesta Ján
Kačur. Aktívni boli najmä učitelia a riaditeľ
meštianskej školy – Eduard Bardoš, Karol
Polášek a Zdenka Chlubinová. Pred zrušením
spolku sa starostom stal Jindrich Jiroušek
a jednateľom úradník Jašurda. Po zrušení
spolku v roku 1938 sa majetok a archív
spolku dostal do správy miestnej Hlinkovej
gardy. Spolok TJ Sokol organizoval spolu
s vojenskou posádkou v Podolínci pravidelné
Dni brannosti a aj vďaka tomu

sa 29. apríla 1935 vytvoril Okresný výbor
pre zvýšenú brannosť ľudu, ktorého predsedom
sa stal Eduard Bardoš, podpredsedom Ladislav
Sedlák a Andrej Čižmar, jednateľom Jindrich
Jiroušek, pokladníkom Štefan Kolodzej
a telovýchovným referentom sa stal Karol
Polášek.
O spoluprácu českých a slovenských spolkov
v okrese sa staral Okresný osvetový zbor
založený 26. februára 1926. Prvým predsedom
sa stal riaditeľ meštianky František Kuba.
Zbor zakladal v obciach miestne osvetové
komisie, ktoré sa starali o prípravu výchovných
prednášok a divadelných hier. Zbor sa staral aj
o organizovanie národných osláv, ako
narodenie prezidenta T. G. Masaryka, oslavy
28. októbra alebo výročie úmrtia M. R.
Štefánika. V roku 1938 (20. výročie vzniku ČSR)
zorganizoval v obciach prednášky, divadelné
predstavenia, národopisné slávnosti a výstavy.
V roku 1931 vznikla aj Česká obec legionárska,
ktorá združovala českých legionárov.
Predsedom bol Alois Sedláček.
Medzi členov patrili Bohumír Tuhý, Jozef
Mareček, L. Kaufmann, Mudrna, Sedlaček,
F. Sroka a ďalší.
Ďalším českým spolkom bola Národná garda
č. 57, ktorá vznikla na podnet Eduarda Bardoša
22. septembra 1935 a mala
21 členov. Jednateľom bol Jindřich Jindrouš,
pokladníkom Aladár Kraún a za hospodársku
správu zodpovedal Jaroslav Mach. Cieľom
gardy bolo pestovať lásku k československej
štátnosti a československé povedomie medzi
obyvateľmi, pomáhať pri obrane vlasti, konať
pomocné služby pri pohromách, podporovať
chudobných spoluobčanov a spolupracovať na
kultúrnom a spoločenskom rozvoji. Členovia
mali k dispozícii 40 pušiek s bodákmi a nosili
krojovanú uniformu. V roku 1937 mali
48 členov. Posledné valné zhromaždenie sa
uskutočnilo 13. februára 1938 a rozpustená
bola v októbri 1938.
Dôstojníci vojenskej posádky v Podolínci
(9. československý horský prápor) založili
vojenský spolok Zväz československých
dôstojníkov, ktorého predsedom bol v roku
1931 podplukovník Alois Ontl, podpredsedom
Vincent Dvořák a jednateľom poručík Viktor

Ján Kačur - starosta Starej Ľubovne, ktorý v roku 1936 vítal
členov Sokola z okolia Mladej Boleslavy.

Hroza. Práporčíci v Podolínci založili tiež
Zväz československých rotmajstrov, za
ktorého predsedu bol 2. februára 1935
zvolený Jozef Lopatka, jednateľom bol Vilém
Fliege, pokladníkom Ladislav Kaufman,
zapisovateľom Václav Novák. Zväz zanikol
v roku 1941.
Jedným z najvýznamnejších českých
telovýchovných spolkov v okrese bola TJ
jednota Sokol v Podolínci. Predsedami
boli pplk. Jaromír Froněk a František
Sáblik (prednosta železničnej stanice),
podpredsedom Arpád Trompler (obvodný
notár v Podolínci), tajomníkmi Vojtech Kloud
a František Čoudek, pokladníkom Karel
Mrnka a hospodárom Viktor Krieger.

V ROKOCH 1938-1939
Po vyhlásení slovenskej autonómie v rámci
ČSR na základe vládneho nariadenia č. 382
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z decembra 1938, ktoré sa týkalo českých
úradníkov a zamestnancov štátnej správy
na Slovensku, došlo k dohode o odsune
9 000 zamestnancov českej národnosti,
pričom sa na Slovensko mali vrátiť všetci
slovenskí štátni zamestnanci z českých krajín
(okrem tých, ktorí pôsobili v spoločných
ústredných orgánoch). Nariadenie sa
dotklo zamestnancov administratívnej
správy, školstva, dopravy a iných, ale nie
zamestnancov v súkromných podnikoch
a slobodných povolaniach.
Odsun organizoval Slovenský ústav pre
starostlivosť o utečencov pri Ministerstve
vnútra Slovenska. K odsunom dochádzalo
naďalej aj po vzniku Slovenskej republiky
14. marca 1939, aj keď nie v takom rozsahu.
K 30. júnu 1939 zo Slovenska odišlo
17 763 ľudí, čo spolu s rodinami
predstavovalo okolo 50 000 osôb
(počas Slovenskej republiky zostalo
na Slovensku približne 30 000 Čechov).
Zo Starej Ľubovne boli po vytvorení
Slovenskej republiky odzbrojení a pozbavení
služby napríklad českí četníci, príslušníci
četníckej stanice v Starej Ľubovni – nadpor.
výk. Bohumír Tuhý, vrchný četnícky
strážmajster Antonín Urbánek, vrchný
strážmajster Václav Belohlávek, strážmajster
Václav Lahout, strážmajster Hynek Humhej
a Jaroslav Hájny. Pavol Čarnogurský
(ktorý mal v období autonómie Slovenska
ako referent Ministerstva školstva Slovenska
na starosti odsun českých učiteľov)
o tom napísal:
„Pritom sa však ukázalo, že mnoho českých
učiteľských síl bol tak životne zrastených so
slovenským prostredím a slovenskou školou,
ako zďaleka nevedeli dokázať mnohí príslušníci
slovenského národa. Mladé učiteľky Češky,
ktoré strávili najkrajšie roky svojej mladosti
na odľahlých podpolianskych lazoch nielen v
kvalitnej učiteľskej práci za veľmi sťažených
podmienok, sa nevedeli rozlúčiť s pôsobiskom,
na ktorom sa po roky udržiavali len vypätým
idealizmom. A hoci preložením zo Slovenska
do Čiech sa dostávali na výhodnejšie miesta,
nechceli opúšťať svoje slovenské lazy
a zapadliská.“

Plagát z divadelného predstavenia v Starej Ľubovni 27. októbra 1930
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