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21. januára t.r. sa v Nedeci
uskutočnilo veľmi milé podujatie.
Totiž pri príležitosti Dňa babičiek
miestna Materská škola v
spolupráci s rodičmi usporiadala
peknú slávnosť, na ktorú pozvali
všetkých starých rodičov, ktorých
vnuci a nezriedka pravnuci
navštevujú toto predškolské
zariadenie. Na našom zábere
nedeckí predškoláci predstavujú
práve kultúrny program, v ktorom
vyjadrujú úctu a vďaku svojim
starým rodičom. Podrobnejšie
o tomto podujatí píšeme na
str. 20-21. Foto: A. Klukošovská
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NA OBÁLKE: pohľad na zasadaciu sálu
12. mimoriadneho zjazdu SSP v Kacvíne.
Foto: M. Smondek
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R. Zawiliński patril k predstaviteľom tej poľskej inteligencie, ktorá sa v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 19.
stor. podujala na vykonanie vlasteneckej misie – preskúmať
a opísať severné regióny Slovenska – Kysuce, Oravu a Spiš
– obývané odjakživa slovenským ľudom hovoriacim v bežnej
komunikácii goralským dialektom. A títo poľskí bádatelia na
prelome 19. a 20. stor. s nadšením opisovali krásy tohto kraja,
bohaté ľudové zvyky aj obyčaje a dialekt, ktorý vždy nazývali
poľským dialektom a jeho nositeľov „ludnością polską“. Svedčí
o tom práca R. Zawilińského, Przyczynek do etnografii górali
polskich na Węgrzech, ktorá vyšla v dvoch častiach r. 1893
a 1896 a ktorá bola výsledkom jeho etnografického výskumu
na Orave. Z pohľadu našej témy je pozoruhodný aj ďalší údaj:
je to názov príspevku R. Zawilińského, Charakter językowoetniczny ludności polskiej na Węgrzech, ktorý bol uverejnený
v Pamiętniku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego v Krakove r. 1920 a ktorý vznikol priam na politickú objednávku
vtedajšej doby.
2. 2. Výsledkom tejto politickej objednávky v kritických
rokoch 1918 – 1920 bola aj štúdia K. Nitscha, známeho poľského dialektológa a profesora Jagelovskej univerzity v Krakove:
Granice państwa a granice języka polskiego, ktorú uverejnil
v časopise Język Polski, V (1920), s. 97 – 101, VI (1921), s.
41 – 46. K. Nitsch sa však na rozdiel od R. Zawilińského nezúčastnil na priamom terénnom výskume goralských nárečí
na Orave a Spiši, ale vychádzal z textov a údajov S. Cambla,
zakladateľa slovenskej dialektológie, uverejnených v jeho
monografii Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských
jazykov, 1906. (Išlo o texty z Malého Slavkova, Krížovej Vsi
a Slovenskej Vsi). Bol to však S. Cambel, ktorý nositeľov
spišských goralských nárečí nazval „spišskými Poliakmi“
a ich dialekt nazval „poľským nárečím“. Neskôr K. Nitsch
publikoval tieto nárečové texty vo svojej knihe, Dialekty języka
polskiego (1923).
V tomto kontexte nemôžeme nespomenúť známeho poľského
historika a profesora Jagelovskej univerzity, ktorý sa tiež značne angažoval v tomto československo-poľskom spore a ktorý
v uvedených rokoch publikoval práce s príznačným názvom:
Carte de Spisz, Orawa et du district de Czaca (Kraków 1919);
Granica polsko-węgierska w oświetleniu historycznym. In:
Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za 1. 1919
– 1920, Kraków 1920, s. 88 – 112.
2. 3. Začiatkom r. 1919 vznikol Narodowy komitet obrony
Spisza, Orawy i Czadeckiego, ktorý iniciatívne zorganizoval
Kazimierz Przerwa Tetmajer, známy poľský spisovateľ a básnik. Členmi tejto spoločnosti sa opäť stali poprední profesori
Jagelovskej univerzity: W. Semkowicz, W. Szajnoha, L.
Sawicki, K. Rouppert, ako aj S. Eliasz-Radzikowski, autor
publikácie Pogląd na Tatry z r. 1900, v ktorej s obdivuhodnou
presnosťou vymedzil hranice Západných, Vysokých a Belianskych Tatier a v ktorej po prvý raz použil delenie Tatier na
uvedené tri skupiny (porov. S. Cambel, 1906, s. 6 – 8). Členom
tejto spoločnosti sa stal aj Roman Zawiliński a jej činnosť
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podporovalo spomínané Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
i Związek Podhalan.1
Dokonca v Paríži pri poľskej národnej delegácii pracovala
sekcia tešínsko-oravsko-spišská a jej členom bol K. Nitsch.
Ako uvádza Z. Biały, v pracovnom programe tejto poľskej
národnej delegácie v Paríži dominoval tešínsky problém
(1987, s. 36). Za kulminačný bod jej činnosti pokladá Z. Biały
prijatie spišsko-oravskej delegácie u amerického prezidenta
T. W. Wilsona. Členmi delegácie boli: K. Rouppert, profesor
Jagelovskej univerzity, F. Machay z Malej Lipnice na Orave,
ktorý sa dal najať Poliakmi na propagáciu odôvodnenosti
poľských nárokov na Oravu, Spiš a Kysuce, a dvaja gazdovia
z ľudu, ako ich ostentatívne nazývajú v poľskej literatúre,
Vojtech Halčín z Lendaku na Spiši a Peter Borový z Jablonky
na Orave. Po ich vystúpení a tlmočení „žiadostí oravského
a spišského ľudu“ o pripojení Oravy a Spiša k Poľsku vzbudili
u amerického prezidenta záujem o tento problém a prísľub na
pozitívne riešenie. Vďaka tomuto kroku sa podarilo poľskej
národnej delegácii spojiť dve spolu nesúvisiace otázky – spor
o územie na Tešínsku so sporom o územie na Orave a Spiši.
Naviac sa táto otázka široko pretriasala vo svetovej tlači, čím
Poliaci do istej miery získali sympatie v Rade veľvyslancov.
Celý spor sa ťahal až do 28. júla 1920, keď Rada veľvyslancov
na mierovej konferencii v Paríži rozhodla o spore v rozsahu,
ako sme uviedli.
3. 1. Aký bol postoj P. O. Hviezdoslava k tejto otázke?
Básnika, ktorý žil a tvoril pre slovenský národ, ktorý preciťoval
každú jeho bolesť a krivdu, ale aj radosť? Hviezdoslav, ako spomínajú jeho súčasníci, sa nezaoberal politikou, bol panslávom,
vyznával ideu slovanskej vzájomnosti, ale v danej situácii, ktorá
bola nesmierne bolestná pre jeho rodnú Oravu, ale aj pre celé
Slovensko, pozdvihol svoj hlas v básni 28. júla 1920. Hneď
v úvode vyjadril svoj hlboký žiaľ nad týmto skutkom bezprávia,
keď predstavitelia víťazných mocností uverili nepravdivým údajom poľskej delegácie a keď na základe falošných argumentov
roztrhli Oravu a Spiš na dve časti: poľskú a slovenskú Oravu
a poľský a slovenský Spiš. Tým traumatizovali celé Slovensko,
celú novovzniknutú Československú republiku a tejto traumy
sa dodnes nezbavili Slováci žijúci od tohto pamätného dátumu
na poľskom území Oravy a Spiša.
3. 2. P. O. Hviezdoslav venoval pár rokov predtým svojmu
poľskému priateľovi báseň pod názvom Zawilińskému, ktorá
vyšla v poslednom lyrickom cykle Dozvuky II. Uvedený cyklus
zahrnuje básne z rokov 1909 – 1911 a pôvodne bol publikovaný v Slovenských pohľadoch a neskôr v Sobraných spisoch
básnických, IX. zv. (1930). V uvedenej básni sa zamýšľa nad
Slavianstvom, ktoré sa zmieta v sporoch a ktoré sa vyhýba mieru.
1
Zoznam členov uvedených spoločností na obranu Oravy, Spiša
a Kysúc uvádzame podľa štúdie Z. Białeho, Polski Spisz. In: Polski
Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. DCCCXI. Nakładem
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1987, s. 7 – 57.

Úryvok z básne uvádzame v pôvodnom znení, ako bola uverej2
nená
. v Slovenských pohľadoch r. 1910, s. 209 – 212.
... „ Ty nemiluješ: toť! pád tvoj, veru!
Sbor tvojich údov trvá v rozpore
od nepamäti, vyhýbajúc smieru –
Hneď pre Boha sa preš, hneď pre literu;
tu zas nech brat ti brázdku odorie:
už heglo ťa v bok od poslania smeru,
dom peklom združdí!... vrahom k duhu, v smiech...
Ba Kainov, tiež úhlavný tvoj hriech!“
Slovenské pohľady, 30, 1910, s. 211
Tieto Hviezdoslavove slová majú nadčasovú platnosť, priam
prorocky predvídal nekonečné spory medzi Slovanmi. Keď
básnik písal túto báseň isto ani netušil, že o pár rokov vznikne
nový spor o územie severnej Oravy, severného Spiša a Kysúc,
ktorý nastolila poľská vláda pred medzinárodnou mierovou
konferenciou v Paríži r. 1918.
3. 3. Bol to nový spor, ktorý do roku 1918 nejestvoval,
lebo severné hranice Slovenska, ktoré bolo dovtedy súčasťou
Uhorska, sa pokladali za stabilné, preto slovenská politická
reprezentácia zamerala svoju pozornosť na vymedzenie južných
hraníc na slovensko-maďarskom pomedzí, lebo tam situácia
bola oveľa zložitejšia. Poliaci sa však na túto historickú chvíľu
– obnovenie poľského štátu a rozšírenie hraníc aj za pôvodné
hranice, v ktorých sa Poľsko nachádzalo pred III. rozdelením r.
1795 – pripravovali už od druhej polovice devätnásteho storočia,
a to výskumom goralských nárečí, ľudovej kultúry, architektúry na Orave, Spiši a Kysuciach. Výsledkom tohto priameho
terénneho výskumu boli štúdie, články a publikácie, v ktorých
sa upriamovala pozornosť poľských autorov na tieto goralské
regióny. „Łączyły się z tym działania mające na celu uświadomienie szerszym kręgom społeczeństwa polskiego istnienia
polskojęzycznej ludności na Górnych Węgrzech i zaangażowania Polaków z macierzy w sprawie pozyskania dla przyszłego
państwa polskiego terytoriów zamieszkałych przez tę ludność.“
(Z. Biały, 1987, s. 33).
2

Na porovnanie uvádzame úryvok z tej istej básne uverejnenej v Zlatom fonde slovenskej literatúry r. 1973. Jazyk básne i pôvodný pravopis vydavateľ upravil, čím – isto nechtiac – zmenil i básnikov kresťanský svetonázor na materialistický. Porov. štvrtý verš v úryvku: „ Hneď
pre Boha sa preš, hneď pre literu“ (1910); „Hneď pre boha sa prieš,
hneď pre literu“ (1973). Podobne vydavateľ opravil pravopis slova
Boh aj v predchádzajúcej slohe: „ niet porady... svet mlčí, mlčí Boh“
(1910), „niet porady... svet mlčí, mlčí boh“ (1973). L. Nádaši-Jégé
o Hviezdoslavovi napísal: „Ale on pre utvorenie svetového názoru
nepotreboval filozofie, keďže ho mal hotový v kresťanstve a v svojej
pevnej viere v Boha“ (1931, s. 663).
... „ Ty nemiluješ sa: toť, pád tvoj, veru!
Zbor tvojich údov trvá v rozpore
od nepamäti vyhýbajúc zmieru –
Hneď pre boha sa prieš, hneď pre literu;
tu zas nech brat ti brázdku odorie:
už heglo ťa vbok od poslania smeru,
dom peklom zhruždí!... Vrahom k duhu, v smiech...
Ba Kainov tiež úhlavný tvoj hriech!“
(Zlatý fond slovenskej literatúry, Hviezdoslav,
II, Bratislava, Tatran 1973, s. 292 – 295).

Básnik Pavol Országh Hviezdoslav
Zároveň táto zložitá politická situácia v rokoch 1918 – 1920
a rôzne diplomatické aktivity poľskej delegácie v Paríži, zaangažovanosť poľskej inteligencie v otázke rozšírenia hraníc svedčia
o tom, ako sa čelní predstavitelia poľskej vedy, kultúry, literatúry
postavili do služieb politiky, pričom sa zneužili vedecké argumenty v prospech politických intríg.
4. 1. Kto bránil záujmy Slovenska na mierovej konferencii v Paríži v rokoch 1918 – 1920? Bol to predovšetkým E. Beneš, minister zahraničných vecí vlády I. ČSR,
vynikajúci rečník a diplomat, ktorý v tom spore o priebehu
hraníc na Tešínsku, Orave, Spiši a Kysuciach, dal prednosť
hospodárskym záujmom Československej republiky a aby
dosiahol celistvosť košicko-bohumínskej železničnej trate
a aby zachránil ostravsko-karvinskú hnedouhoľnú panvu, čo
pokladal za hospodárske minimum československého štátu,
musel urobiť ústupky v územnom spore na Orave a Spiši. Iná
je otázka, prečo poľská delegácia nastolila otázku územných
nárokov na Kysuce, Oravu a Spiš, keďže tieto hranice nikdy
neboli predmetom sporu medzi poľským a uhorským štátom.
Vrátenie zálohovaných 16 spišských miest Rakúskej monarchii r. 1772 s tým vôbec nesúvisí. Ale anglický historik N.
Davies sa na to pozerá inými očami a spája udalosti, ktoré
naši a poľskí historici vnímajú ináč. (Údaje o práci N. Daviesa
sme prevzali zo štúdie Z. Białeho, 1987, s. 40). Totiž podľa
Daviesa v prípade územných nárokov na Spiš išlo o nápravu
starej krivdy, čím myslel vrátenie zálohovaných 16 spišských
miest Rakúskej monarchii.
POKRAČOVANIE NA STR. 24
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Foto: M. Smondek a P. Kollárik
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