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Antagonizm czesko-słowacki w świetle „Polski 
Zachodniej” i „Polonii” (1933-1938)

W iatach 1918-1938 Słowacy wraz z Czechami tworzyli wspólne państwo Pierw
szą Republikę Czechosłowacką. Stanowili oni trzecią grupę narodową tego pań
stwa. Liczebnie przewyższali ich nie tylko Czesi, ale i Niemcy. M im o to włas'nie 
Słowacy wraz z Czechami uznawani byli za narody współrządzące. Jednakże współ
praca obu tych narodów daleka była od harmonii.

N egatywny wpływ  na stosunki czesko-słowackie wywierało kilka czynników. 
Głównym z nich była konsekwentnie lansowana przez Pragę idea „czechosłowa- 
kizmu” , zakładająca istnienie jednego czechosłowackiego narodu, w  przeszłos'ci 
rozdzielonego z przyczyn historycznych. Zrażała ona z natury rzeczy do państw o
wości czechosłowackiej uświadom ionych narodowo Słowaków.

Antagonizm  czesko -  słowacki ujawniał się też w sferze religijnej, zwłaszcza, 
że większos'ć ludności słowackiej wyznawała katolicyzm. N atom iast politykom  
czeskim od czasu klęski pod B iałą G órą wyznanie to kojarzyło się z religią władz 
w W iedniu i „austriackich N iem ców ” . Oprócz tego, działaczy słowackich do pań
stwowości czechosłowackiej zrażał obojętny stosunek większości czeskich śro
dowisk politycznych do religii. Kontrowersje na tle w yznaniowym  ujawniły się 
między politykam i czeskim i i słow ackim i w pierw szych latach n iepodległego 
państwa czechosłowackiego. Dodatkowo przyczyniał się do tego fakt, iż w ładze 
w Pradze traktowały ogół niższego, słowackiego duchowieństwa katolickiego jako 
potencjalnego przeciw nika politycznego. Na taką postawę wpływ miał także fakt, 
iż katolicka hierarchia na Słowacji zdom inowana była przez W ęgrów oraz zma- 
dziaryzowanych Słow aków 1.

Czesko-słowacki antagonizm  ujawniał się jednak w głównej m ierze na tle sto
sunku do w prow adzenia autonomii na ziemiach słowackich. Dom agając się reali
zacji tego postulatu politycy słowaccy odwoływali się do umowy, którą podpisał 
prezydent Czechosłowacji Tomas Garrigue M asaryk z przedstawicielami Czeskiego 
Stowarzyszenia N arodowego i Ligi Słowackiej w Stanach Zjednoczonych. Prze
widywała ona przyznanie Słowakom w przyszłym  wspólnym  państwie z Czecha- 
m' : odrębnej adm inistracji, sejmu krajowego, sądownictwa oraz uznania języka 
słowackiego za język  urzędowy na ziemiach słowackich. U m ow a ta nie była uzna
wana przez polityków czeskich, na czele z M asarykiem  za zobowiązującą2.
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A ntagonizm  czesko-słowacki zw iększały różnice w rozw oju gospodarczym  
m iędzy krajam i czeskimi, a ziemiami słowackimi. Zacofana gospodarczo Słowa
cja traktowana była przez Czechów jako  rynek zbytu dla towarów przem ysłowych 
i rezerwuar taniej siły roboczej. W ypada przy okazji nadm ienić, iż w okresie dw u
dziestolecia m iędzywojennego różnice w rozwoju gospodarczym  między obiema 
częściam i państw a nawet się zw iększyły3.

Pom im o nierozwiązanych kwestii spornych państwo czechosłowackie w dwu
dziestoleciu m iędzyw ojennym  przeżyło niewiele wstrząsów politycznych, spo
śród których najważniejszym  była tzw. sprawa Vojtecha Tuki. Był to słowacki 
działacz polityczny, najbliższy współpracownik ks. A ndreja Hlinki przewodzące
go części dom agających się autonomii Słowaków. Tuka, uchodzący za najlepsze
go ideologa słowackich autonomistów, w 1928 r. w „Slovaku” 4 organie Hlinkow- 
skiej S łow ackiej Partii Ludow ej -  określanej potocznie -  ludacy, którego był 
redaktorem  naczelnym , opublikow ał artykuł zaw ierający tezę, jakoby wydana 
przez Słow acką Radę Narodową 30 X  1918 r. deklaracja w Turćianskym Svatym 
M artine 5 zaw ierała klauzulę m ogącą zagrozić jedności czechosłowackiego pań
stwa. Owa klauzula m iała rzekom o stwierdzać, że Słowacy godząc się na związek 
państw owy z Czecham i zastrzegli, iż m ają prawo cofnąć swą zgodę po upływie 
dziesięciu lat, jeżeli przez ten czas ich naród nie otrzym a w ramach Czechosłowa
cji autonomii. D latego też po dziesięciu latach sprawa przynależności ziem  sło
w ackich stała pod znakiem  zapytania. Tuka po opublikowaniu tego artykułu zo
stał oskarżony o współpracę z Węgrami, mającą na celu oderwanie Słowacji. Uznano 
go za winnego zdrady kraju i skazano na piętnaście lat ciężkiego więzienia. Na 
wolność wyszedł już w roku 1937. Sprawa Tuki zyskała m iano wstrząsu politycz
nego, gdyż przy okazji procesu ludackiego działacza centraliści rozpętali na sze
roką skalę akcję propagandową pod hasłem  walki z „tajną irredentą” wymierzoną 
w hlinkowców, w efekcie czego partia ta wycofała się z koalicji rządowej, a zara
zem  częściow o straciła na poparciu wśród Słowaków6.

W  latach 1933-1935 początek konfliktu pomiędzy Czechami a Słowakami w ich 

w spólnym  państw ie spotykał się z  różnym  zainteresowaniem prasy śląskiej. Mowa 
tutaj przede w szystkim  o dwóch czołowych, a do tego opozycyjnych do siebie 
tytułach-„Polsce Zachodniej” i „Polonii” , których opinie będą stanow iły temat 
niniejszych rozważań. „Polonia” , założona w 1924 roku przez W ojciecha Korfan
tego, przyw ódcę śląskiej chadecji, ze względu na reprezentowaną opcję politycz
ną, według której Polska i Czechosłowacja, w przym ierzu z  Francją, m iały stano
wić czynnik podtrzym ujący stabilność w  Europie Środkowej zwracała szczególną 
uw agę na konieczność nawiązania bliskich stosunków z południowym  sąsiadem • 
Twierdzono, że „nikt nie zaprzeczy, że rząd czechosłowacki w zatargu z  Polską 
okazuje bardzo duży umiar. (...) Naturalnie, że nasza prasa sanacyjna triumfuje 
i przedstaw ia um iar czeski jako objaw słabości. Stanowisko rządu c z e c h o s ł o w a c 

kiego jednak  bynajmniej nie świadczy o słabości, tylko o rozsądku i rozwadze ■ 
D ziennik przedstaw iał na swych łam ach zdecydow anie pozytywny wizerunek 
południow ego sąsiada Polski. Pochlebnym  zdaniem  o Czechosłow acji nie W  
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w stanie zachwiać naw et polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński, którego źródeł 
„Polonia” dopatryw ała się bardziej w polskiej polityce zagranicznej niż w rzeczy
wistym lokalnym  konflikcie. Dodawano, że „żaden z naszych sąsiadów nie traktu
je  naszych rodaków  tak dobrze, jak  Czechosłow acja, co zresztą nie w yklucza 
pewnych nieporozum ień”9.

Odm ienne stanowisko w stosunku do sporów czesko-słowackich zajm ow ała 
„Polska Zachodnia”, która przekazyw ała czytelnikom  jednoznacznie negatywny 
obraz państw a czechosłow ackiego. Postaw a tego dziennika, założonego przez 
środowiska sanacyjne, zw iązane także ze Związkiem  Powstańców Śląskich w iąza
ła się ściśle z polityką polskiego M SZ wobec Czechosłowacji. Im bardziej nie
ustępliwa stawała się postaw a W arszawy wobec Pragi tym w iększą uw agę spra
wom czechosłowackim  poświęcała „Polska Zachodnia”. Taka linia zapoczątko
wana została w 1934 r., w raz z pogorszeniem  się stosunków  polsko-czechosło
wackich, co wyraźnie zasygnalizowało głośne przypom inanie o 15 rocznicy w y
padków na Śląsku Cieszyńskim  ze stycznia 1919 r. 10 Od lipca 1934 r. na łam ach 
„Polski Zachodniej” zaczęły ukazywać się artykuły dotykające stosunków cze- 
sko-słowackich. Pomimo, iż do tej pory właściwie tylko okazjonalnie poruszano 
tą kwestię, to od tej chwili czytelnik był obszernie inform owany o konfliktach 
czesko-słowackich i ich przyczynach gospodarczych, kulturalnych i politycznych. 
Problem ten był przy tym  przedstawiany tendencyjnie, „Polska Zachodnia” ew i
dentnie sym patyzowała z Słowakam i i z ich perspektyw y rozpatrywała konflikt, 
całą winę zrzucając na barki Czechów i stopniowo budując negatyw ny ich obraz 
w oczach społeczeństw a polskiego, tw ierdząc, że:„Polska opinia chce w idzieć 
w Czechosłowacji niepodległe państw o na naszym  południu. Z  przykrością pa
trzymy na zjawisko w  tym  państwie, że na Słowacji wobec tego bohaterskiego 
i męczeńskiego narodu, Czesi zachowują się jako okupanci i że ugoda pittsburska 
miała tę sam ą wartość co i ugoda dotycząca Śląska. Czy więc m ożna liczyć na 
firmę, w której wspólnik je s t nieuczciwy i gdzie własne aktywa obciążone są ty
siącem innych serwitutów. Chcielibyśm y widzieć w Czechach głównie lojalnego 
i uczciwego sąsiada bez tendencji polakożerczych. W tedy dopiero m ożna mówić 
o usunięciu przyczyn polsko-czeskiego rozdźwięku” " .

Zanim jednak w ewnętrzne problem y państwa czechosłowackiego zaczęły zw ra
cać uwagę „Polski Zachodniej”, na Słowacji m iała m iejsce najliczniejsza, w m ię
dzywojennych dziejach Czechosłowacji, m anifestacja autonomistów. W  połow ie 
sierpnia 1933 r. odbyły się w Nitrze obchody 1100 lecia założenia na Słowacji 
przez księcia Pribinę pierwszego chrześcijańskiego kościoła12.

Na uroczystości nitrzańskie przybyło wielu zagranicznych gości, w tym  hierar
chów Kościoła, polityków i dziennikarzy. Na Słowację przybyła również oficjal
na delegacja rządow a z prem ierem  Janem  M alypetrem  na czele. I to w łaśnie ona 
otrzymała w trakcie czwartego, głównego dnia obchodów policzek od pro-auto- 
n°mistycznie nastawionego 100 000 tłumu Słowaków. Kiedy jako pierwszy miał 
Zabrać głos czechosłowacki premier, Słowacy na swych rękach wynieśli księdza 
Pfałata Andreja Hlinkę 13 na mównicę, aby ten przem ówił w pierwszej kolejności
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przed praskim i politykami. W yniesiony na m ównicę przyw ódca ludaków, wśród 
okrzyków popierającego go tłumu, podkreślił, że stojąc na gruncie państwowości 
czechosłowackiej żąda całkowitej autonomii dla Słowacji. Dopiero po jego wy
stąpieniu prem ier Jan M alypetr14 m ógł odczytać skierowany do Słowaków list 
prezydenta M asaryka 15.

Rocznica 1100-lecia słowackiego chrześcij aństwa, j akkolwiek zauważona przez 
prasę śląską, nie odbiła się na jej łam ach zbyt silnym echem. Chadecka „Polonia” 
mim o, iż pośw ięciła słowackim uroczystościom  kilka artykułów, w tym  jeden na 
pierwszej stronie, skupiła się tylko i wyłącznie na religijnym  wymiarze. Dziennik 
ten obszernie om awiał kościelne obchody, a o głośnym  przem ów ieniu księdza 
Hlinki wspomniał, donosząc jedynie o wymuszeniu przez tłum na prem ierze ustą
pienia H lince pierw szeństwa głosu16.

N atom iast„P olska Zachodnia” słowackim  obchodom poświęciła również spo
ro uwagi, podkreślając jednak nie ich religijny wydźwięk ale polityczne znacze
nie rocznicy dla Słowaków i ich kultury. Dziennik ten donosił o przemówieniu 
księdza H linki, wspom inając o jego najważniejszym  punkcie, żądaniu autonomii. 
Jednak wydarzenie-podobnie jak  w „Polonii”- nie zostało opatrzone żadnym  ko
m entarzem 17 .

A utonom ia słow acka jako najważniejsza przyczyna zadrażnień m iędzy Słowa
kam i i Czecham i, od 1934 r. w ielokrotnie m iała znaleźć się na łam ach „Polski 
Zachodniej” . Dziennik ten przede wszystkim przypom inał o um owie pittsburskiej, 
tym  sam ym  zgodnie z postawą ludaków odrzucał czeską argumentację, która do
wodziła, iż rzeczona um owa nie może mieć m ocy wiążącej dla Republiki Czecho
słowackiej. W edług organu sanacji śląskiej um owa pittsburska została przez Cze
chów nazw ana „świstkiem  papieru” , zbagatelizowana i przem ilczana, pomim o iż 
podpisał ją  sam prezydent M asaryk18. Celowo nie wspom inano jednak, że bynaj
m niej nie podpisyw ał jej jako prezydent, ponieważ Czechosłowacja jeszcze wte
dy nie istniała. „Polska Zachodnia” podkreślała, że akcja autonom istyczna ma 
szerokie poparcie ze strony słowackiej młodzieży, co wynikało z błędów popeł
nionych przez centralistów praskich, którzy nie potrafili zapewnić Słowakom rów
noupraw nienia w krajach czeskich. Dlatego też młodzież na Słowacji deklarowała 
całkow ite poparcie dla haseł głoszonych przez ks. H linkę i przywiązanie do ide
ałów narodow ych, obiecywała w alczyć o autonom ię aż do zw ycięstw a19. Duże 
zainteresowanie dla spraw związanych ze słowackimi dążeniami autonomistycz- 
nym i, jak ie  przejaw iała sanacyjna „Polska Zachodnia” , przedstaw ione zostało 
w sposób jednostronny. Obraz relacji pom iędzy Czechami i Słowakam i pomijał 
poglądy polityków  stojących na pozycji centralizmu czechosłowackiego, którzy 
chociaż nie potrafili ułożyć stosunków pom iędzy Czechami i Słowakami na zasa
dach równości, to jednak  zbudowali Czechosłowację na zasadach d e m o k r a t y c z 

nych, od  których nigdy nie odeszli20.
N ajw ażniejszym i wydarzeniam i na czechosłowackiej scenie politycznej w ro

ku 1935 były wybory parlam entarne z m aja tego roku oraz ustąpienie p re z y d e n ta  
M asaryka i w ybór w grudniu na to stanowisko Edvarda Benesa. Najsilniejszy jed - 
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nak w ydźwięk słowacki miały wybory parlamentarne, które w praktykowany do 
tej pory, stronniczy sposób, przedstawiła „Polska Zachodnia”21.

Do majowych wyborów Hlinkowska Słowacka Partia Ludowa przystąpiła w ko
alicji ze Słowacką Partią Narodową, Polakami z Zaolzia oraz Rusińskim A utono
micznym Związkiem . Koalicja ta przyjęła nazwę Słowiańskiego Frontu O pozy
cyjnego22. Jego powstanie -  jak  donosiła „Polska Zachodnia” -  prasa rządowa 
przyjęła z w yraźnym  niezadowoleniem  oraz zdenerw owaniem  i z tego powodu 
zaatakowała słowackich autonom istów za to, iż rozszerzyli jak  dotąd czysto sło
wacki front na Śląsk Cieszyński i Ruś Zakarpacką, co interpretowano jako  udzie
lenie poparcia polskiej i ruskiej irredencie.23 Odpowiedź na te zarzuty, którą za
mieścił w „Slovaku” Karol Sidor streściła obszernie „Polska Zachodnia” . Sidor 
argumentował, że jego  stronnictwo nie tworzyło bloku wyborczego z Polakam i 
i Rusinami po to, by zwiększyć liczbę własnych m andatów ich kosztem , ale po to, 
by wesprzeć najsłabsze czechosłowackie m niejszości narodowe i pomóc przeko
nać Pragę o niesłuszności jej polityki w stosunku do tych narodowości. W edług 
redaktora naczelnego „Slovaka”, ludacy w ten sposób podawali „słabszem u, sło
wiańskiemu bratu rękę”, dając tym  samym wyraz „chrześcijańskiej koncepcji sło- 
wiaństwa” . Ten słowiański sojusz miał trwać nie tylko do czasu wyborów, ale 
także po nich, aż do chwili gdy Ruś Zakarpacka otrzym a obiecaną w konstytucji 
autonomię, a  mniejszość polska będzie traktowana zgodnie z ustawami m niejszo
ściowymi. Sidor zaznaczał również, iż Polacy i Rusini nie są gorszymi kandydata
mi od występujących na socjalistycznych listach wyborczych działaczy pocho
dzenia żydowskiego i ludacy nie pozw olą sterować sobą przez „drżących o przy
szłość socjalistów”24.

Powstanie koalicji autonomistów słowackich z polską m niejszością wzmogło 
zainteresowanie sanacyjnego dziennika dla czesko-słowackiego konfliktu. „Pol
ska Zachodnia” w jak  najbardziej nieprzychylnym  Czechom  tonie kom entowała 
to wydarzenie polityczne. Po raz kolejny przypom niano czytelnikowi śląskiemu 
o niespełnionej wobec Słowaków obietnicy nadania im  autonomii w ram ach pań
stwa czechosłowackiego i o rzeczyw iście złej, na tle krajów  czeskich, sytuacji 
gospodarczej Słowacji. Starano się również udowodnić tezę, iż Czechosłowacja 
nie była państw em  tak dem okratycznym , za jak ie uchodziła. Argum entem  po
twierdzającym ten wniosek miało być zawieszenie na terenie Słowacji i Rusi Za- 
karpackiej ustaw y wyborczej, która zezwalała na nie zgłaszanie władzom poli
tycznym zgrom adzeń w okresie przedwyborczym 25.

Tymczasem 19 m aja 1935 r. odbyły się wybory parlamentarne, które Słowiań
skiemu Frontow i Opozycyjnem u nie przyniosły zapow iadanego przez „Polskę 
Zachodnią” sukcesu. Cały blok zyskał w stosunku do w yborów z 1929 r. tylko 
toy  mandaty, w tym  hlinkowcy jeden, co dawało im  22 posłów. B lok ten uzyskał 
również jeden m andat więcej w senacie. N iewątpliwie nie było to spektakularne 
zwycięstwo, a już na pewno nie na miarę wyniku Partii Niem ców Sudeckich K on
rada Henleina, która zdobyła w parlam encie 44 mandaty- tylko o jeden mniej od 
agrariuszy26. Brak spektakularnego sukcesu w m ajowych w yborach nie przeszka
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dzał „Polsce Zachodniej” w przedstawianiu wyniku autonomistów jako wielkie
go zwycięstwa. Przyczyną takiego sądu było pierwsze w krótkich czechosłowac
kich dziejach, w spólne wystąpienie przeciwko czesko-niemieckiej koalicji -  „rze
kom o słowiańskim  rządom  praskim ”. W ybory były zwycięstwem  dążeń irredenty- 
stycznych Partii N iem ców Sudeckich Konrada Henleina, autonomistów słowac
kich oraz W ęgrów i Polaków zam ieszkujących Czechosłowację, zwycięstwem, 
które według sanacyjnego dziennika dowodziło przed św iatową opinią publicz
ną, jak  krucha była czechosłowacka państwowość pod dotychczasowym i czesko- 
niem ieckim i rządam i27.

M ajow e w ybory parlam entarne stały się dla „Polski Zachodniej” okazją do 
zaakcentowania „ dobrych stosunków polsko-słowackich”. Starano się w ten spo
sób stworzyć wrażenie więzi ze Słowakami, aby móc później wykorzystać je  do 
tworzenia w śród Polaków negatywnych opinii na tem at Czechów. Zderzano ze 
sobą wizję Słowaków oraz Polaków ze Śląska Cieszyńskiego walczących o swe 
praw a narodow e i Czechów będących przeciwnikami w tym  konflikcie. „Polska 
Zachodnia” zgodnie z tym  schematem pisała o zacieśnianiu stosunków polsko- 
słowackich, które zawsze były jak  najserdeczniejsze i najszczersze”28.

Warto w tym  m iejscu dla skonfrontowania podejścia do stosunków polsko- 
słowackich, przytoczyć jeden z bardzo nielicznych artykułów, które w związku 
z nimi wydrukow ała „Polonia” . W  kwietniu 1935 r. zam ieściła ona na swoich ła
mach krótkie streszczenie wywiadu jakiego udzielił ks. H linka organowi prasowe
mu Słow ackiej Partii N arodow ej29 „Narodnym  novinom ” . Ludacki przywódca 
ew identnie zarzucał w nim  politykom  czeskim, a zwłaszcza Beneśowi, że oddali 
ziemię słow acką (Spisz i Orawę) Polsce. Artykuł chadeckiego dziennika kończył 
się słowami: „To wystąpienie ks. Hlinki może czegoś nauczy naszych domoro
słych, (...) zwłaszcza, że nie jest to ju ż  pierwsze wystąpienie tego rodzaju ze strony 
niezwykle popularnego działacza słowackiego”30.

W  latach 1936-1937, w ładze w Pradze nadal nie wykazywały zrozum ienia dla 
idei słowackiej autonom ii politycznej, ale także odrębności kulturalnej. Dzięki 
temu „Polska Zachodnia” wciąż m ogła przedstawiać w swych artykułach obraz 
walki Słowaków o ich narodową kulturę, kładąc przy tym  nacisk głównie na sło
wackie zabiegi o równouprawnienie języka słowackiego w ich kraju.

Elem entem  walki o niezależność Śłowaków było także podkreślanie przez au
tonom istów  odrębności kulturowej Słowaków. Stanowisko to wyrażono w czerw
cu 1936 r. podczas zjazdu w Trenćinie pisarzy słowackich, na który przybyli rów
nież czescy literaci. W  relacji sanacyjnego dziennika o zjeździe, zadanie propa
gow ania idei jednolitego narodu czechosłowackiego spotkało się ze z d e c y d o w a 

nym protestem  Słowaków, uznających, iż czechosłowacka literatura jest wymy
słem czeskich szowinistów, a jej szerzenie na Słowacji jest działaniem  s z k o d l i 

wym. Podsum owując swoją relację „Polska Zachodnia” stwierdzała, że z j a z d  był 
„przejawem  starego ducha separatystycznego Słowaków, którzy chętnie p o w ita l i 

by każdą zm ianę jako wyjście z  piekła czeskiego.” 31 W  październiku 1937 r. ten 
sam  dziennik donosił o protestach słowackich studentów, którzy domagali sif> 
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aby język  słow acki stał się jedynym  językiem  w ykładow ym  na uniw ersytecie 
w Bratysławie. Dawali oni przy tym za przykład prezydenta Beneśa, który odbie
rając doktorat honoris causa bratysławskiej uczelni przem awiał po słowacku, a nie 
po czesku32.

„Polska Zachodnia” przedstawiając sytuację wewnętrzną państw a czechosło
wackiego, starała się podkreślać upośledzenie gospodarcze Słowaków w stosun
ku do Czechów. Chociaż było ono niewątpliwe i wynikało nie tylko z powodów 
historycznych, czyli odm iennych warunków w jakich kształtowały się gospodar
ki krajów czeskich i Słowacji, ale także późniejszej czeskiej polityki, w efekcie 
której Czesi podporządkowali sobie ekonom icznie Słowację, to jednak  sposób 
w jaki problem  ten pokazywał dziennik w yraźnie mijał się z obiektywizm em. N ie
przypadkowo też w lutym  1936 r., organ sanacji donosił o manifestacji głodnych 
dzieci z bezrobotnych rodzin w słowackim  Użohrodzie, które pod m iejskim  m agi
stratem dom agały się „chleba i ubrań.” 33 Kolejne artykuły traktujące o sytuacji 
gospodarczej podkreślały eskalacje antagonizm u czesko -  słowackiego. Czesi 
mieli żyć w  „dobrobycie a mniejszości narodowe borykać się z coraz w iększą bie
dą, a pośród nich najgorszy los stał się udziałem  Słowaków i Polaków.” 34 N ajbar
dziej zajadły artykuł opublikowany został na jej łamach w sierpniu 1937 r. Cze
chosłowacja przedstawiona w nim  bowiem  została jako kraj „gdzie śmietniki są 
żerowiskiem dla głodnych bezdom nych, gdzie czasem ludzie są zm uszeni do je 
dzenia szczurzego i psiego m ięsa”35.

Chociaż „Polska Zachodnia” pisząc o sytuacji gospodarczej Słowacji celowo, 
przejaskrawiała panujące tam  warunki, często popierając swoje tezy tendencyjnie 
dobranymi doniesieniam i z czechosłowackiej prasy, to jednak m iała rację w ska
zując na m ożliwość budow ania kapitału politycznego w oparciu o niezadowole
nie powstałe z frustracji warunkam i bytowymi na Słowacji. To w łaśnie dzięki nie
mu, w znacznej mierze, partia Hlinki pozyskiw ała słowacki elektorat, dając mu 
ideę autonomii jako receptę na aktualne bolączki36.

Pod koniec roku 1936 ukazał się w „Polsce Zachodniej” artykuł podsum ow u
jący dotychczasow ą politykę Pragi wobec Słowacji. Stwierdzano w nim, że decy
dujący o kształcie państw a politycy nie potrafili połączyć dw óch panujących 
w Czechosłowacji narodów. Zarzucano Czechom, że w miejsce wspólnej idei pań
stwowej stworzyli sztuczne pojęcie narodu czechosłowackiego, a tych Słowaków, 
którzy dom agali się zrealizow ania umowy pittsburskiej postanow iono „w ygło
dzić”. Czytam y tam  -  „Odbierano im  wszelkie możliwości egzystencji m aterial
nej, co w rezultacie stawiało ich, jako czynnik polityczny, poza nawias zm ateria
lizowanego ustroju czechosłow ackiego”37.

Odmienny wydźwięk miał artykuł „Polonii” , w którym  również podsum ow y
wano bilans rocznych rządów pierwszego Słowaka na stanowisku prem iera M ila
na Hodży, który sprawował tę funkcję od listopada 1935 r.38 W  artykule tym  wiele 
miejsca poświęcono sprawom czesko-słowackim. Pisano w nim, że: „W brew wszel
kim dyskusjom i fantazjom  polskim, tzw. kwestia słowacka sprowadza się w rze
czywistości do obrony języka i kultury rodzimej przez Słowaków, równoupraw 
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nienia Słowaków przy obsadzaniu urzędów i decentralizacji władzy. Dzięki w y
siłkom prem iera życzenia Słowaków w tej materii w większości były spełniane”39.

W ażną rolę w krytyce „Polski Zachodniej” odegrała odrębność religijna. Ten 
elem ent czesko-słowackiego konfliktu dodatkowo zyskiwał na znaczeniu, jeżeli 
wziąć pod uwagę fakt, że słowaccy katolicy oraz część duchow ieństw a zajmowali 
postaw ę opozycyjną w stosunku do rządu, tym  samym mocniej splatały się wątki 
religijne i polityczne. „Polska Zachodnia” opierając się na słowackiej prasie, w ska
zyw ała na „zagrożenie dla katolicyzmu, wynikające z subwencjonow ania przez 
państwo tzw. kościoła czechosłowackiego, oraz z powodu prowadzenia przez w ie
lu intelektualistów  czeskich akcji bezwyznaniowych” . Szkodliwość tych działań, 
polegała przede w szystkim  na „narażaniu słowackiej młodzieży na destruktywny 
w pływ  w ychow ania, nie opierającego się o religię. Zagrożenie to potęgowane 
było szykanowaniem  katolickich szkół przez rząd, doprowadzającym  do oburze
nia i sprzeciw u broniącego katolicyzm u społeczeństwa słow ackiego”.40 Organ 
sanacji wskazywał, że „wielu spośród czeskich nauczycieli, pod wpływem  wolno
myślicieli, m asonów i komunistów stawało się zapam iętałymi przeciwnikam i ko
ścioła katolickiego i duchowieństwa” . Ale akcja antykatolicka -  jak  donoszono -  
oddziaływała nie tylko poprzez szkołę, lecz również poprzez kino, literaturę i te
atr. Problem  ten zresztą dotyczył -  zdaniem  -  „Polski Zachodniej” , również cze
skiej m łodzieży, która pozbaw iona w trakcie wychowania czynnika religijnego 
w domu i szkole, m iała utracić elem entarne zasady moralności i etyki41.

„Polonia” natom iast wyrażała diametralnie inny pogląd na sytuację katolicy
zmu w Czechosłow acji. Udow adniała, że „nie zagraża mu ani rzekom y czeski 
indyferentyzm  religijny, ani czeski kościół narodowy, który początkowo spotkał 
się z zainteresow aniem  niewielkiej części społeczeństwa, a później stopniowo 
zaczął słabnąć” . Chadecki dziennik zwracał uwagę na to, iż w Czechosłowacji 
obowiązuje, głoszona także przez prezydenta E.Beneśa, zasada tolerancji, czego 
dowodem  był fakt odbycia się w 1935 r. kongresu katolickiego w uchodzącej za 
m iasto antykatolickie Pradze42.

Rok 1938 przyniósł wzrost zainteresowania prasy śląskiej antagonizm em  cze- 
sko-słowackim . Z łożyło się na to kilka przyczyn: okrągła dwudziesta rocznica 
pow stania Republiki Czechosłowackiej, jak  i podpisania w Pittsburgu umowy sło- 
wacko-czeskiej, a w sferze polityki realizację niemieckiej akcji oderwania od Cze
chosłowacji obszaru Sudetów i M oraw i przyłączenie ich do III Rzeszy. Rok ten 
przyniósł także śmierć niekwestionowanego lidera i autorytetu słowackich auto
nom istów ks. A ndreja Hlinki, co stało się okazją do podsum owań działalności 
H linkowskiej Słowackiej Partii Ludowej.

Już w  styczniu „Polska Zachodnia” cytowała artykuł ks. Hlinki, napisany z oka
zji dw udziestolecia „Slovaka”, w którym  przewidywał on, że w niedługim  czasie 
Słowacy zdobędą wolności i prawa gwarantowane im  w um owie pittburskiej • 
W  tym  sam ym  m iesiącu sanacyjny dziennik przytaczał fragm ent przemówienia 
sędziw ego ju ż  księdza, który podczas autonomistycznej m anifestacji w Zilinie 
powiedział do tłumu: „Ślubuję wam  na schyłku mego życia, że do ostatniego tchu 
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będę walczyć o um owę pittsburską i wzywam w szystkich Słowaków:W ytrwajcie 
w walce!”44.

Tymczasem coraz wyraźniejszymi stawały się negatywne skutki braku porozu
mienia m iędzy Czecham i i Słowakami. Już w 1935 r. zaczęła się współpraca po
między hlinkow cam i, a Partią Niem ców Sudeckich.45 W  roku 1938 zaczynała być 
ona dla państw a czechosłowackiego poważniejszym  zagrożeniem, ponieważ za
rysowała się kooperacja najsilniejszego słowackiego ugrupowania, a Słowacy prze
cież byli obok Czechów drugim  filarem  republiki, nie tylko z partią K onrada Hen- 
leina ale rów nież z W ęgrami i Polakami. W  lutym 1938 r. „Polska Zachodnia” za
powiadała odwiedziny Henleina u ks. Hlinki i odnotowywała zarazem w zrost za
interesowania z jego strony dla Słowaków i słowackiego ruchu autonomistyczne- 
go46. W krótce organ sanacji poinform ował swoich czytelników o w yraźnym  sy
gnale św iadczącym  o współpracy Słowaków z m niejszościami narodowym i. Na 
jego łam ach zam ieszczone zostało streszczenie trzech wywiadów jak ie udzielili 
„Slovakowi” przywódcy mniejszości niemieckiej, węgierskiej oraz ukraińskiej. 
Największe wzburzenie w Czechosłowacji wywołał fakt, że autonomistyczny dzien
nik opublikował wywiady z Konradem Henleinem oraz Janosem Esterhazym. Przy
wódca Partii N iem ców  Sudeckich, w przytoczonym  przez „Polskę Zachodnią” 
wywiadzie wskazywał na analogię dążeń czechosłowackich Niem ców i Słowa
ków, chcących tego sam ego czyli usunięcia centralizm u i uzyskania sw obody 
rozwoju narodowego. Z  tej przyczyny Słowacy -  według Henleina -  lepiej rozu
mieli w jak i sposób należy rozwiązać kwestię narodowościową w Czechosłow a
cji. Z kolei Esterhazy mówił: „M y Węgrzy zamieszkujący w Słowacji znamy wszyst
kie bóle i żale naszych braci słowackich i wiemy, że naród słowacki dojrzał już  do 
tego, by w ram ach republiki czechosłowackiej sam kierował swymi losami, zwłasz
cza, że prawo to Słowacy zagwarantowali sobie w um owie pittsburskiej podpisa
nej przez prezydenta M asaryka.” Przedstawiciel Węgrów podkreślił jednocześnie 
fakt popierania, od początku istnienia państw a czechosłowackiego, słowackiej 
autonomii przez mniejszość węgierską, twierdził przy tym, że jest przekonany, iż 
w autonomicznej Słowacji W ęgrzy na pewno m ieliby prawo do swobodnego roz
woju narodow ego47.

W  maju 1938 r. na stosunki czesko-słowackie rzutowały obchody dwudziestej 
rocznicy podpisania um ow y w  Pittsburgu. U roczystości upłynęły pod znakiem 
deklaracji słowackich zapewniających o walce o prawa narodowe aż do zw ycię
stwa. Gdy obchody dobiegły ju ż  końca i delegacja Słowaków am erykańskich, 
która przyw iozła ze Stanów Zjednoczonych oryginał umowy, żegnała się z ojczy
zną, ks. H linka miał powiedzieć w m owie pożegnalnej, przytoczonej przez „Pol
skę Zachodnią”, co następuje: „Oczerniają nas, biją nas, lecz mim o to nie upadnie
my na kolana. Jeżeli trzeba będzie i my będziemy bili. M amy przed sobą wyraźny 
£el i jesteśm y zgodni. Zwyciężym y”48.

Odmiennie jednak w tym  kontekście prezentował się pogląd chadeckiej „Po
lonii” na działalność ludaków ks. H linki. Jeszcze 10 m aja dziennik ten pisał; 
»Sytuacja Czechosłowacji jest bardzo ciężka. Pogarsza ją  polityka Słowackiego
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Stronnictwa Ludowego (Hlinkowska Słowacka Partia Ludowa -  G.P.), które w yko
rzystuje trudności m iędzynarodowe do realizacji swych celów partyjnych i am bi
cji przyw ódców ”49.

16 VIII 1938 r. zmarł ks. H linka50. W  związku z jego zgonem  „Polonia” po
święciła przyw ódcy słowackich autonomistów całostronicowy artykuł, przedsta
w iający w skrócie jego  życie. H linkę charakteryzowano w nim  jako  znakomitego 
kaznodzieję i m ów cę w iecowego, utalentow anego pisarza i niezm ordow anego 
bojow nika o praw a narodowe Słowaków, który przez blisko pół wieku odciskał 
piętno na polityce słowackiej. „Był to polityk, który kierował się więcej uczucia
mi i sercem -  jak  pisała „Polonia” -  niż chłodnym rozumem, natura bojownicza, 
nieobliczalna, która czuła się dobrze tylko w atmosferze w alki.” Ta właśnie cecha 
charakteru Hlinki miała sprawić, że w ostatnich m iesiącach przed jego śmiercią 
wojownicze nastroje na Słowacji, w połączeniu z trudną sytuacją międzynarodo
wą, sprawiały więcej kłopotów aniżeli działania Partii Niem ców Sudeckich51.

„Polska Zachodnia” jakby na potw ierdzenie tez „Polonii” , opisując pogrzeb 
przyw ódcy ludackiego, akcentowała antagonizm słowacko-czeski, donosząc, iż 
w  kondukcie żałobnym  zabrakło Czechów. Sanacyjny dziennik co praw da wspo
mniał o obecności delegacji rządowej, ale nie m ogła ona zrekompensować nie
obecności Czechów, którzy -  jak  sugerował artykuł -  powinni byli wyrazić szacu
nek dla lidera słow ackich autonom istów. Czeska nieobecność według „Polski 
Zachodniej” „tym bardziej kłuła w oczy, że w uroczystościach pogrzebowych licz
nie reprezentowane były pozostałe narody zamieszkujące Czechosłow ację”52.

Już w kilka dni po śmierci ks. Hlinki „Polska Zachodnia” donosiła o wniesie
niu do parlam entu przez ludaków wniosku o zm ianę konstytucji, w kierunku przy
znania Słowacji pełnej autonomii. Jako komentarz do tej inform acji zamieszczo
no fragm ent artykułu „Slovaka” mówiący, że: „Jest już  wielki czas, by przy po
wszechnym  regulowaniu stosunków narodowościowych w republice załatwiono 
także problem  słowacki (...). Jeżeli czynnikom  odpowiedzialnym  zależy na poko
ju  w Czechosłow acji muszą uznać nasze dobre chęci, w przeciw nym  razie odpo
wiedzialność za dalszy rozwój wypadków spadnie wyłącznie na Pragę”53.

Sprawa słowackiej autonom ii ostatecznie nie została jednak  rozstrzygnięta 
przez czechosłow acki parlament. 29 września 1938 r. na konferencji monachij
skiej zdecydow ano o zaspokojeniu żądań niem ieckich kosztem  terytorium  cze
chosłowackiego. Prezydent Beneś decyzję tę zaakceptował, lecz 5 października 
ustąpił z piastowanej funkcji. W  obliczu zaboru ziem czechosłowackich przez ID 
R zeszę i sytuacji wewnętrznego napięcia 6 października w iększość słowackich 
ugrupowań politycznych na czele z H linkowską Słowacką Partią Ludową oraz 
Słowacką Partią N arodow ą pastora M artina Razusa uchwaliły postulat przyznania 
Słowacji autonomii. 7 października rząd praski postulat słowacki zaakceptował- 
N a czele autonomicznej Słowacji stanął, jako jej premier, ks. Jozef Tiso54.

„Polska Zachodnia ” do końca 1938 roku pozostała w ierna swojej d o ty c h c z a 

sowej linii w stosunku do konfliktu czesko-słowackiego. Nadal przychylnie od
nosiła się do słowackich aspiracji narodowych a konsekwentnie krytykując poli* 
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tyków czeskich stała na pozycji przypisywania im wszelkich prawdziwych i ze 
względów propagandowych zm yślonych win. Okazywane Słowakom względy słu
żyły głów nie wsparciu pozycji państw a polskiego w rywalizacji z Czechosłow a
cją oraz w staraniach o odzyskanie pozostającej za O lzą części Śląska C ieszyń
skiego. B yło to w pełni zrozum iałe, ponieważ „Polska Zachodnia” jako organ 
sanacji w województw ie śląskim  była predysponowana do prowadzenia agitacji 
antyczeskiej55.

Inną opinię na tem at antagonizmu słowacko-czeskiego prezentow ała „Polo
nia”. Chadecki dziennik wskazywał na przychylny stosunek Polski do słow ac
kich aspiracji narodowych. Zam iast popierać osłabiających Czechosłowację au
tonomistów ks. Hlinki wolał spoglądać na konflikt z punktu w idzenia czechosło
wackich agrariuszy. „Polonia” podkreślała przy tym, że dla Słowacji i je j narodu 
znacznie więcej pożytku płynęło z działań prem iera czechosłowackiego M ilana 
Hodży, który dążył do poprawy sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej 
swojego narodu, ale nie ingerując w  zasady na jakich Słowacy i Czesi w spółtw o
rzyli sw oje państw o56 N a przychylny stosunek do Czechów  duży wpływ miał 
niewątpliwie fakt, iż czołow i polscy opozycjoniści, m iędzy innym i w łaściciel 
„Polonii”, W ojciech Korfanty, znaleźli schronienie w Czechosłowacji, stąd w je 
go interesie na pewno nie leżało atakowanie Pragi57.

P rzypisy :
121 V I 1919 przewodniczący rzymskokatolickiego referatu kościelnego ks. Karol Me- 

dvecky stwierdzał w liście do papieża, że z szes'ciu biskupów diecezji słowackich tylko jeden 
włada językiem słowackim. Zob. J.Rychlik: Ćeśi a Slovaci ve 20 stoleti. Ćesko-slovenske 
vztahy 1914-1945, Bratislava 1997, s.77.

2 Umowa pittsburska ze słowackiego punktu widzenia sankcjonowała żądania autono
mii, a z kolei zdaniem polityków czeskich była jedynie dokumentem o znaczeniu symbolicz
nym. Charakterystyczne jest podejście do niej prezydenta Masaryka, którego podpis widniał 
pod umową, o czym bardzo często przypominali Słowacy. Prywatnie nazywał on umowę 
pittsburską fałszerstwem, a oficjalnie podkreślał, iż zawarli ją przedstawiciele organizacji emi
gracyjnych, wiedzący, że nie mają prawa rozstrzygać o losach mającego dopiero powstać 
państwa, dla którego powyższe zobowiązania i tak nie będą miały mocy wiążącej. Zob. J.Ry
chlik: Ćeśi a Slovaci..., s.52.

3 E.Orlof:Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 
1919-1937, Rzeszów 1984, s.157-169.
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