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Słowaccy politycy uwaŜnie śledzili wydarzenia na froncie i w polityce. Uświadamiali
sobie, Ŝe ta wojna zdecyduje takŜe o losach narodu słowackiego. W Turczańskim św.
Martinie działało kierownictwo Słowackiej Partii Narodowej na czele z Matúšem Dulą.
Udało im się dobrze rozłoŜyć siły. W niedalekim RuŜomberoku działał Andrej Hlinka i
Vavro Šrobár. W Bratysławie było centrum słowackich socjalnych demokratów na czele
z Emanuelem Lehockim. W Budapeszcie był Emil Stodola oraz poseł sejmu węgierskiego
Ferdiš Juriga. We Wiedniu poza zasięgiem węgierskich urzędów działała grupa na czele z
Milanem Hodžą.
W trakcie 1918 roku przeciw Węgrom występowali takŜe krajowi politycy
słowaccy. W pierwszomajowej rezolucji w Liptowskim św. Mikołaju znalazł się postulat
Vavro Šrobára o utworzeniu wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Autor został za to
uwięziony przez urzędy węgierskie, lecz lawiny nie dało się juŜ powstrzymać.
Ostateczną decyzję o utworzeniu wspólnego państwa z Czechami politycy słowaccy
podjęli podczas tajnej narady w Turczanskim św. Martinie 24 maja 1918 r. Właśnie tu
słowaccy politycy postanowili odłączyć się od Węgier i utworzyć wspólne państwo z
Czechami.
Decyzja ta musiała jeszcze zostać zadeklarowana publicznie. Pod presją urzędów
węgierskich nadal stanowiło to trudne zadanie. Przewodniczący Słowackiej Partii Narodowej
Matúš Dula zaczął organizować Słowacką Radę Narodową (SRN). Stopniowo, po
konsultacjach z pozostałymi politykami, formował jej skład tak, aby reprezentowała
wszystkie kierunki słowackiej polityki. Zastanawiano się nad przygotowaniem publicznego
zgromadzenia słowackich delegatów. Gdyby władza węgierska nie zezwoliła na
zgromadzenie, SRN miała działać nielegalnie.
Wojna zbliŜała się do końca. Węgierscy politycy, którzy zrozumieli, Ŝe przegrali
wojnę, chcieli wobec Słowaków prowadzić przyjaźniejszą politykę i w ten sposób nakłonić
ich do pozostania w ramach Węgier. Dlatego teŜ zezwolili na publiczne zgromadzenie,
które odbyło się 30 października 1918 r. w Turczanskim św. Martinie. Powołano na nim
oficjalnie Słowacką Radę Narodową i przyjęto proklamację nazwaną Deklaracja
martinska. W dekaracji Słowacy poparli ideę wspólnego państwa z Czechami.
W międzyczasie 28 października w Pradze Rada Narodowa przejęła władzę i
przyjęła pierszą ustawę, w której ogłoszono powstanie Republiki Czechosłowackiej.
Austro-Węgry wojnę przegrały i doszło do ich rozpadu.

Ci, którzy zostali za drzwiami zgromadzenia deklaracyjnego
Przed budynkiem banku Tatra zgromadził się tłum ludzi i słychać było przeróŜne uwagi:

P1
„Na przykład, kiedy ktoś tam wewnątrz otwarł okno na ościeŜ, aby wywietrzyć zadymioną
sień, jakiś niepozorny człowieczek, dziobaty po ospie, w skórzanym fartuchu, uszczypliwie
zawołał przez okno: ‘A my nic nie znaczymy? Nas nie zaprosicie? Nasz głos się nie liczy?
Znowu tylko panowie decydują?’ Okno szybko zostało zamknięte. Czas płynął, w sieni
narastała niecierpliwość. Czekano juŜ tylko na najwaŜniejszą osobę tego dnia... Właśnie w
tym momencie w stronę budynku banku kierował się starszy pan Matúš Dula,
przewodniczący w pośpiechu powołanej SRN. Pod pachą niósł wielką teczkę. Szedł powoli,
nieśpiesznie, swym charakterystycznym chwiejnym krokiem. Ludzie przed budynkiem
chętnie ustępowali mu miejsca i witali go. Z tłumu wystąpił starszy, ubogo ubrany obywatel i
radośnie zawołał: ‘Panie pravotár (czyli: prawnik), teraz mamy juŜ swą republikę, nie będzie
więcej panów, wszyscy jesteśmy równi!’ Był to robotnik pomocniczy Galo z drukarni. Ludzie
wokół uśmiechali się i wołali ‘brawo’. A ten dziobaty człowieczek w skórzanym fartuchu
znów buntował zebranych: ‘ty na pewno doczekasz się równości,’ szydził z Galo. ‘na starego
Vida!’ Sváko (gwarowe określenie starszego męŜczyzny, w znaczeniu: wuj) Matúš Dula nie
reagował na nic, zmarszczył tylko brwi i surowo zacisnął usta.”
(Ján Hrušovský, Umelci a bohémi /Artyści i bohema/, 1963)

Analizujemy, interpretujemy
1. Wypisz z tekstu nieznane słowa.
2. Porównaj głosy, które zabrzmiały w tłumie zgromadzonym przed budynkiem banku Tatra.
Jakie poglądy reprezentowały?
3. Czym róŜnią się poglądy, stanowiska dziobatego człowieka, a robotnika Galo?
4. Dlaczego ludzie przy zmianie systemu politycznego zazwyczaj oczekują, Ŝe będzie im
lepiej?
P2
(Kobiety) „chciały brać udział w naradach, na których przyjęto słowacką deklarację; na
próŜno jednak Ludmila Podjavorinská w liście otwartym dopominała się, aby liczono się z
nimi. Nie wpuszczono nas do banku Tatra, gdzie decydowano o przyszłości całego narodu.
Chodziłyśmy przed budynkiem niczym wygnańcy, nie dopuszczone do głosu przez własnych
męŜów.”
(Hana Gregorová, Spomienky /Wspomnienia/, 1979)

P3

„Musiałabym dostać obuchem po głowie, aby nie wiedzieć, Ŝe u nas tzw. sprawa kobiet nie
ma przyjaznego gruntu.”
(Terézia Vansová w liście do Jozefa Škultéty)

Analizujemy, interpretujemy
1. Dlaczego moŜemy stwierdzić, Ŝe Deklaracja martinska była deklaracją męŜczyzn?
2. Dlaczego kobiety nie mogły wziąć udziału w zgromadzeniu deklaracyjnym?
3. Jakie odczucia towarzyszyły kobietom przed budynkiem banku Tatra?
4. Dlaczego Terézia Vansová napisała tak emocjonalny list do Jozefa Škultety?

P4
„.... Kiedy odbywał się wybór członków do Słowackiej Rady Narodowej, zaproponowano
takŜe mnie, lecz wstał pewien pan z młodszej generacji, nie prawy obywatel Martina, i
zaprotestował przeciw memu wyborowi, poniewaŜ podobno jestem ‘maďarón’ (‚madziaron‘ –
sprzyjający Węgrom). Kiedy go wezwałem, aby podał dowody, dla których za takiego mnie
uwaŜa, powiedział, Ŝe podczas wojny przyjaźniłem się z Węgrami i na ulicy mówiłem tylko
po węgiersku. Po moim wytłumaczeniu jednak odwołał swój sprzeciw...”
Z oboma (kapitan straŜy przygranicznej Eugen Berzeviczy, porucznik Ŝandarmerii Ľudevít
Börross) rodowitymi Węgrami Ŝyłem w bardzo przyjaznych stosunkach, ja Słowak...
(Z Börossem) miewaliśmy dwa razy w tygodniu partyjkę taroka w gospodzie Pod Kłem...
(Eugen Berzeviczy był)... największym mistrzem w swoim fachu, był najzdolniejszym
detektywem, i z powodu tych cech władza wysłała go przeciw panslawistom z Martina...
Obaj traktowali ich bardzo po ludzku i sprawiedliwie i wiele razy właściwie im pomogli:”
(Ján Mudroň, Nemilé rozpomienky /Niemiłe rozmyślania/, 1922)

Analizujemy, interpretujemy
1. Dlaczego Jan Mudroň znalazł się w grupie ludzi nazywanych „madziaronami”?
2. Dlaczego z rodowitymi Węgrami Ŝył w najlepszych stosunkach?
3. Spróbuj odgadnąć, czy Jan Mudroň brał udział w zgromadzeniu deklaracyjnym.

P5
„Oj, co z nami będzie, co z nami będzie?” – narzekał mój były profesor Erdös, kiedy jakoś na
początku 1918 roku spotkałem go przed budynkiem macierzy. „Widzę juŜ, Ŝe wkrótce
popłyniemy w dół po wodzie. A mogliśmy tak pięknie sobie tutaj Ŝyć, gdyby nie było tych
‘chumaju’ (ludowe: głupków), co za wszelką cenę chcieli wojny. A ja od razu
prorokowałem...” Do diabła – prorokował, przecieŜ teŜ był wśród tych, których poniosła
euforia, kiedy ogłoszono mobilizację – przynajmniej tak mi mówiono. A takich Erdösów było
wielu wśród ‘madziarońskich’ notabli z Martina, ba właściwie wszyscy dmuchali do jednego
miecha. ‘To wam się naleŜy’ pomyślałem sobie, a myślał tak równieŜ cały Martin i nawet
tego nie ukrywał, poniewaŜ panowie mieli juŜ teraz inne zmartwienia, zamiast śledzić
przeciwpaństwowe gadanie. Nawet sam Újhely przestał się pysznić, a coraz bardziej wesoły
był nawet nasz miły pan posłaniec Pepík Gáffor, który dobierał sobie teraz juŜ wyłącznie
słowackie towarzystwo i śpiewał słowackie piosenki.”
(Ján Hrušovský, Starý Martin v životě a ľuďoch. Črty a spomienky / Stary Martin w Ŝyciu i
w ludziach. Wspomnienia /, 1947)

Analizujemy, interpretujemy
1. O co według Jana Hrušovskiego usiłował jego były profesor?
2. Na podstawie jakiego dowodu Hrušovský twierdzi, iŜ jego profesor nie mówi prawdy?
3. O co zabiegali nauczyciele i urzędnicy z Martina w 1918 roku?
4. Wytłumacz zwroty „gdzie wiatr, tam płaszcz”, „odwracać płaszcz”.
5. Określ ogólnie, kto pozostał za drzwiami zgromadzenia deklaracyjnego.

OdróŜniamy, porządkujemy, powtarzamy
1. Które słowackie partie polityczne uaktywniły się na Węgrzech pod koniec pierwszej wojny
światowej?
2. Jaką decyzję podjęli słowaccy politycy na tajnej naradzie w Turczanskim św. Martinie?
3. W jakim celu Matúš Dula zaczął organizować Słowacką Radę Narodową?
4. Na czym polegało znaczenie Deklaracji Martinskiej z 30 X 1918?
5. 30 X 1918 r. powstała Słowacka Rada Narodowa. Którą z kolei Słowacką Radą Narodową
była?
6. Jakie znaczenie miało powstanie Republiki Czechosłowackiej?

Współobywatele czy przeciwnicy?

P1
„W imieniu węgierskich i niemieckich posłów stwierdzam, iŜ w kwestii przynaleŜności nie
zapytano ani węgierskiego ani niemieckiego narodu, a więc nie mogły wyrazić swej woli.
Prawdą jest, Ŝe teren Górnych Węgier zajęły czeskie wojska i Ŝe polityką zemsty było
przesunięcie ich obywateli jak figur na szachownicy do nowego państwa, tak zwanego
państwa czecho-słowackiego.”
(fragment przemówienia węgierskiego posła Lajosa Körmendy-Ekesa w Zgromadzeniu
Narodowym, 1920)
P2
„Od samego początku naszym zamiarem było dać mniejszościom więcej, niŜ powinniśmy
byli na podstawie umów pokojowych. Dlatego problem mniejszości rozwiązaliśmy według
zasad sprawiedliwości i prawdziwej równości. Stary reŜim nie był w stanie tego zrobić. Udało
się to dopiero naszej demokracji. Bardzo dobrze wiemy, iŜ słusznie rozwiązaliśmy kwestię
narodowościową i Ŝe dzięki rzeczowej, mądrej i lojalnej współpracy narodowości z nami
przyczynimy się do moralnej, gospodarczej i politycznej konsolidacji w państwie i Środkowej
Europie.”
(fragment przemówienia Milana Hodžy w Zgromadzeniu Narodowym)
Analizujemy, interpretujemy
1. Porównaj oba fragmenty przemówień polityków.
2. Które fakty z przemówienia węgierskiego posła są sprzeczne z twierdzeniami Milana
Hodžy, iŜ rozwiązując problem mniejszości kierowano się zasadami sprawiedliwości i
równości?
3. Do jakich umów pokojowych odwołuje się Milan Hodža?
4. W jaki sposób moŜna udowodnić, Ŝe węgierski poseł nie utoŜsamiał się, bądź nie zgadzał
się z nowo powstałym państwem?
5. Zapytaj rodziców lub dziadków, jakie uczucia towarzyszyly im przy powstaniu Republiki
Czeskiej w 1993 roku.
6. Jakie plusy i minusy moŜe przynieść współŜycie obywateli róŜnych narodowości w jednym
państwie?
7. Tereny dawnych Austro-Węgier były przez wiele stuleci skrzyŜowaniem róŜnych narodów
i ich kultur. Sprawdź, czy owa róŜnorodność narodowościowa i kulturalna przejawiła się
takŜe w historycznych losach twojej rodziny.
8. Sprawdź, jak kwestia narodowościowa jest rozwiązywana obecnie w integrującej się
Europie.

