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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Pred sto rokmi vyvrcholili na slovensko-poľskom pohraničí 
udalosti, ktoré sa nepochybne stali kľúčovým historickým medz-
níkom v  dejinách regiónov Spiša i  Oravy, ako aj vo vzájomných 
slovensko-poľských vzťahoch. Pre Slovákov mali trpkú a bolestnú 
príchuť, ale ani  Poliakom nakoniec nepriniesli očakávané uspo-
kojenie. A  tak sa opätovne raz potvrdilo staré známe slovenské 
príslovie – kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.

Vznik sporu
Spor o územia severného Spiša a hornej Oravy prepu-

kol po skončení prvej svetovej vojny, keď niekoľko poľských 
intelektuálov vystúpilo s požiadavkou na pripojenie (nie-
len) týchto území k novoformujúcemu sa poľskému štátu. 
Svoje argumenty opierali predovšetkým o jazykový prejav 
obyvateľov spomínaných oblastí, teda o spätosť goralské-
ho nárečia s poľštinou a sčasti o historické indície, najmä 
na Spiši, v súvislosti so zálohovaním spišských miest. Pri 
motivácii na získanie týchto území neboli zanedbateľné 
ani ekonomické faktory ako získanie atraktívnych turis-
tických destinácií v podobe tatranských dolín, kúpeľov, či 
slovenských miest, ku ktorým goralské dediny ekonomic-
ky inklinovali. Prakticky okamžite potom ako odzneli po-
sledné výstrely na frontoch prvej svetovej vojny, podporila 
poľská strana v novembri a decembri 1918 tieto svoje po-
žiadavky aj vojenskou intervenciou na Oravu i Spiš a vyhlá-
sením o pripojení „poľských území v župách: trenčianskej, 

„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť.“

Pred sto rokmi na Spiši a Orave
autor    PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.

oravskej a spišskej ku veľ-
kému, katolíckemu Poľ-
sku“.1

Slovenskú stranu ta-
kýto postup evidentne 
zaskočil, keďže očaká-
vala najmä ataky južné-
ho suseda, ktorý sa po 
skončení vojny usiloval 
o zachovanie celistvosti 
Uhorska. Poľské ašpirácie 
na slovenské územia i svojvoľný vpád poľských vojsk jed-
noznačne odmietla, pričom argumentovala predovšetkým 
historickou jednotou a prináležitosťou predmetných úze-
mí k slovenskej zemi v rámci Uhorska, ako aj slovenským 
národným povedomím drvivej väčšiny obyvateľov.2 Po 
rabovaní a streľbe poľských vojakov do miestneho obyva-
teľstva v oravskej obci Polhora3 sa predstavitelia rodiacej 

1  MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 142; Štátny archív v Prešove, 
Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči (ďalej ŠAP SA Levoča), 
f. Spišská župa (ďalej SŽ), 15620/1918 a 15713/1918, šk. 1732.

2  MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., 155-157; BORÁK, M. – ŽÁ-
ČEK, R.: „Ukradené“ věsnice. Musí Češi platiť za 8 slovenských obcí?  
Český Těšín : Muzeum Těšinska, 1993, s. 7; Oravski Poliaci II. In: Naša 
Orava, roč. 2, 1919, č. 3, s. 2.

3  MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 160-161.

„Určili, že hlasovať môže zopár hladných 
ľudí“, skonštatoval sklamane jeden z čelných 
poľských aktivistov prof. Władysław Sem-
kowicz na margo rozhodnutia Najvyššej rady 
ohľadom Spiša a Oravy

Predstavitelia plebiscitných spišských obcí v Prahe, kde žiadali prezidenta T.G. Masaryka o zotrvanie v Československu
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sa Československej republiky obrátili so 
sťažnosťou na náčelníka dohodovej vo-
jenskej misie v Budapešti Fernada Vixa, 
ktorý po preskúmaní záležitosti vydal 
rozkaz o stiahnutí poľských vojsk za starú 
uhorsko-haličskú hranicu.4

Na medzinárodnej scéne
V tom čase už prebiehal aj ďalší čes-

koslovensko-poľský spor o Těšínsko, kde 
v januári 1919 došlo dokonca k otvore-
nému vojenskému konfliktu, známemu 
ako sedemdenná vojna (23. – 31. janu-
ára 1919), ktorá natoľko znepokojila ví-
ťazné veľmoci Dohody, že sa táto otázka 
dostala pred Najvyššiu radu mierovej 
konferencie v Paríži. Tá najskôr odporu-
čila, aby sa sporné strany dohodli o spo-
ločných hraniciach prostredníctvom bi-
laterálnych rokovaní, ktoré však neboli 
úspešné. Preto sa napokon čoraz reál-
nejšie začala dostávať do popredia myš-
lienka ľudového hlasovania, v ktorom by 
samotné obyvateľstvo prejavilo svoju 
vôľu, ku ktorému štátu chce patriť. De-
finitívne sa presadila koncom septembra 
1919, kedy Najvyššia rada mierovej kon-
ferencie vyhlásila plebiscit na Tešínsku 
i na Orave v okresoch Námestovo a Trs-
tená a na Spiši v okrese Spišská Stará Ves 
a v Javorine.5

„Určili, že hlasovať môže zopár 
hladných ľudí“,
skonštatoval sklamane jeden z čelných 
poľských aktivistov, profesor UJ v Kra-
kove Władysław Semkowicz, na margo 
rozhodnutia Najvyššej rady ohľadom 
Spiša a Oravy.6 Poľskí aktivisti totiž dúfali 
v omnoho väčšie územné zisky, a najmä 
s výraznejším ekonomickým potenciá-
lom.

Spišiaci a Oravci chceli ostať v Československu
Na slovenskej strane však i tieto požiadavky vyvolali 

veľké pobúrenie. Dňa 28. septembra 1919 sa konalo v Trs-
tenej veľké ľudové zhromaždenie za integritu Oravy, Spiša 
a Tešínska a začiatkom novembra prezentovalo 180 vybra-

4  VALENTA, J.: Polská politika a Slovensko v roce 1919. In.: Historický 
časopis, roč. 13, 1965, č. 3, s. 416. HRONSKÝ, M.: Boj o Slovensko 
a Trianon 1918 – 1920. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998, 
s. 140.

5 SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki 
dyplomatyczne w latach 1918-1925. Wrocław – Warszawa – Kraków : 
PAN, 1967, s. 55; Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 40, s. 5.

6  MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 177.

ných predstaviteľov z plebiscitných oravských obcí svoju 
„nezlomnú vernosť republike“ a protest proti nariadené-
mu plebiscitu prezidentovi T.G. Masarykovi v Prahe.7 Nie-
koľkotisícové demonštrácie za ČSR a proti plebiscitu sa 
uskutočnili tiež v dotknutých obciach na Spiši – v Spišskej 
Starej Vsi, Kacvíne, Krempachoch, Vyšných a Nižných Lap-
šoch, Matiašovciach, Reľove, Haligovciach, Veľkom Lipníku 
i Richvalde8, pričom rovnako aj všetky spišské obce, kde sa 

7  Deputácia našich Goralov v Prahe. In: Naša Orava, roč. 2, 1919, 
č. 46, s. 2-3.

8  FURMANÍK, M.: Spiš a vznik Československej republiky 1918. 
Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, s. 121-122; 
PAVLÍK, E.: Kronika mesta Spišská Stará Ves do roku 1945, s. 52; 
GAREK, M.: Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši. In: 

Úvodná strana žiadosti obyvateľov Krempách o zotrvanie v Československu
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malo ľudové hlasovanie uskutočniť vyslali svojich zástup-
cov k prezidentovi do Prahy9.

Proti „trhaniu“ Spiša a Oravy sa postavili tiež rodáci zo 
spišských a oravských obcí v Amerike, ktorí spísali Rezo-
lúciu proti plebiscitu, proti možnému pripojeniu svojich 
rodných obcí k Poľsku a za česko-slovenskú republiku. 
Viac ako 1500 amerických Slovákov pochádzajúcich z obcí, 
v ktorých sa malo ľudové hlasovanie uskutočniť deklaro-
valo, že sú „naprosto za česko-slovenskú republiku; a na 
obranu tejto republiky, hotoví sme obetovať naše životy, 
naše všetko“.10

Na podnet úradníka Spišskej župy Vojtecha Benuša, 
ktorý za účelom zistenia skutočnej atmosféry na severnom 
Spiši precestoval v máji 1919 plebiscitné územie, posielali 
spišské obce osvedčenia o tom, že „chceme ostať vernými 
občanmi Československej republiky a nežiadame si privte-
lenia k Poľsku“. Samotný Benuš svoju správu zhrnul slova-
mi, že „medzi pospolitým ľudom niet žiadnej stopy poľskej 
sympatie, medzi inteligenciou, ktorá je ešte vždy zaľúbená 
do starého maďarského režimu, ešte menej“.11

Sľuby i obete
Keďže poľská strana nemohla počítať s takouto maso-

vou podporou obyvateľstva, zagitovala dvoch spišských 
a oravských gazdov, s ktorými presviedčala o túžbe Spišia-
kov a Oravcov pripojiť sa k Poľsku nielen domácich poľ-

I. Chalupecký (ed.): Z minulosti Spiša. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 
2015, s. 71-72; Slovenské ľudové shromaždenie v Spišskej Magure. In: 
Tatry, roč. 1, 1919, č. 7, s. 2-3; Dve nové ľudové zhromaždenia v Magure 
proti odtrhnutiu. In: Tatry, roč. 1, 1919, č. 31, s. 5; Oravské noviny, roč. 
1, 1920, č. 5, s. 7.

9  ŠAP SA Levoča, f. SŽ, ŽAV, XI 1150/1922, šk. 2917; ANDRÁŠ, M.: 
Severné hranice Slovenska. Bratislava : Kubko Goral, 2009, s. 17.

10  Rezolúcia amerických Slovákov zo 6. októbra 1919.
11  ŠAP SA Levoča, f. SŽ, Župan Župy Spišskej, Správa zo dňa 21. mája 

1919, 326/1919 prez.

ských politikov, ale taktiež predstaviteľov Dohody, pričom 
sa im túto myšlienku podarilo predostrieť aj americkému 
prezidentovi Wilsonovi.12

Svojich ľudí mala tiež na plebiscitnom území, kde sa 
rovnako ako československá strana usilovala organizovať 
zhromaždenia, počas ktorých sa rozdávalo jedlo a pitie13 či 
padali rôzne sľuby. Mnohé z nich vyznievali paradoxne. Za-
tiaľ, čo v Paríži bol najdôležitejším oficiálnym argumentom 
poľských signatárov za pripojenie Spiša a Oravy k Poľsku 
„poľský pôvod“ miestnej populácie, v agitačnej kampani 
na plebiscitnom území si agitátori uvedomovali slovenské 
národné povedomie obyvateľstva a kampaň bola vedená 
v duchu ako Poľsko pomôže Slovákom proti „počešťo-
vaniu“. Ak by obyvatelia hlasovali za pripojenie k Poľsku 
sľubovali im dokonca zachovanie slovenských národnost-
ných, kultúrnych i politických práv. Jeden z letákov znel: 
„Buďte presvedčení a istí, že Poľska prijima Vás s nevyslov-
nou radosťou, že Vás mile prituli do svojho lona, bude sa 
o Vás bedlive starať, ponechá Vám všetky práva, zabez-
pečí Vašu starodávnu kultúru, ponechá Vám jazyk tak vo 
škole, ako i úradoch, dá Vám úplnú slobodu tak v nábo-
ženskom, ako v politickom presvedčení.“14.  Sľuby sa týkali 
aj zachovania slovenského školstva, napríklad v Trstenej: 
„Gdy miasto odgłosuje za Polskom, gimnazyum zostanie 
nadal słowackie. Nauka bedzie słowacka. Polska obiecuje 
tu wybudować całe 8-miu klasowe gimnazyum. Profesorzy 
bedom samy Słowacy. W Krakowie zaś na uniwersytecie 
ma być osobny wydział słowacki, aby studenci słowaccy 
skonczywszy gimnazyum v Trzcianie, po maturze na dal-
sze studya mogli wyjechać do Krakowa, kształconc sie na 
doktorów, profesorów lub prawników (adwokatów). Z tych 
ludzi z pewnościom wielu pójdzie na Słowaczyzne, aby tam 

12  MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s.
13  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 2, s. 6.
14 ŠA Levoča, Župa Spišská, Župan Župy Spišskej, 505-506/1920 
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zajonć posady profesorów lub doktorów, wypychajonc 
jednocześnie Czechów. W ten sposób za kilkanaście lat 
wychowamy poważnom i potenżnom inteligencye słowac-
kom, z pomocom której zdołamy wyswobodzić wkrótce ca-
łom Słowaczyzne.“15.

Najdôležitejšou zbraňou poľskej strany však bolo ná-
boženské cítenie Oravcov a Spišiakov. Čechov vykresľovala 
výlučne ako nenapraviteľných „kacírov“ a „husitov“, zatiaľ 
čo Poliaci boli vyobrazení ako dobrí katolíci, ktorí Slová-
kom ich vieru po pripojení k Poľsku určite nevezmú, ale 
budú ju plne podporovať. V jednom z pamfletov Wojna 
Jezusa Krista ze Satanem sa môžeme dočítať, že: „Kto za 
Poľsko hlasuje bude spasený, kto je proti Poľsku zdochne 
a naveky bude zatratený. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch 
svätý a Panna Mária chce, aby každý hlasoval pre Poľsko. 
Ak nepristúpiš k Poľsku si nepriateľom Panny Márie ona ťa 
zdeptá svojimi tvrdými stopami. Ktorí do Poľska chcú ná-
ležať, to vojsko Kristovo, ostatní všetci držia so satanom 
a za neho bojujú. Satan má sluhov a tí sluhovia sú Česi. Ak 
sa zapíšeš a hlasovať budeš za Česko-Slovenskú republiku, 
si zapísaný do čiernej knihy satana. Ak budeš hlasovať za 
Poľsko, budeš zapísaný do bielej knihy Krista.“16 Za rúhača 
bol označený aj prezident Masaryk, lebo sa vraj vyhlasuje 
za slovanského Krista, a preto dal odstrániť všetky kríže zo 
škôl a zavesiť miesto nich svoj obraz.17 Pravidelne deho-
nestovaní boli slovenskí katolícki kňazi, ktorí sa zapájali 
do plebiscitnej akcie v prospech Československa. Poľská 
tlač, ktorá prinášala správy o tom, ako nie je umožnené 
ľudu modliť sa po poľsky, vyčítala napríklad F. Jurigovi, že 
odpravil omšu po slovensky a nie po latinsky ako prikázal 
Boh, pričom namiesto „Pater noster“ museli ľudia odrie-
kať husitské „Otče náš“.18

Slovenská agitačná tlač vo svojich článkoch apelovala 
predovšetkým na to, že Orava i Spiš sú jednoliatym cel-
kom, patria historicky k Slovensku19 a svetlo sveta tu uzrelo 
mnoho osobností, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie sloven-
ského národa20. Zároveň sa usilovala presvedčiť hospodár-
skymi argumentmi a podčiarkovaním zlej sociálnej situá-
cie v Poľsku: „V Jablonke sa nachodí asi 40 Poliakov, ktorí 
nemajú doma čo jesť a len preto prišli do Oravy, aby sa tu 
zotavili a zachránili pred hladomorom. Dostávajú po 4 kg 
múky – kdežto tunajší len 1 kg – ktorú hneď hladujúcej ro-
dine do Poľska odnášajú. Takýto je Machayov poľský raj.“21 
Okrem toho pravidelne prinášala správy o zlej povojnovej 
situácii, o neustálych vojnách, ktoré vedú Poliaci s okolitý-

15  Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 1.
Na tomto mieste je vhodné podotknúť, že jednou z prvých aktivít 

novej štátnej správy v Poľsku bolo okamžité poštátnenie katolíckeho 
školstva na pripojených územiach Spiša a Oravy a nahradenie 
slovenských učiteľov poľskými, čo mimochodom vyvolalo búrlivé 
protesty obyvateľstva. HABER, W.: Walka o szkołę polską na Spiszu 
i Orawie. In: Gazeta Podhalanska, roč. 17, 1930, č. 43.

16 BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná 
správa Slovenskej ligy, 1946, s. 140.

17  MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., 3. vyd., s. 182.
18  Gazeta Podhalańska, roč. 7, 1919, č. 42, s. 6.
19  Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 2 a 3.
20  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 4 a 5.
21  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s.14.

mi štátmi22 či o politickej nestabilite v Poľsku23. Často boli 
uverejňované články o čelných predstaviteľoch poľskej 
plebiscitnej akcie, ktoré mali poukázať na protirečivosť ich 
výrokov24 a taktiež na násilné akcie uskutočňované najmä 
tzv. spišsko-oravskou légiou.25

Práve pôsobenie týchto poľských ozbrojených zložiek, 
ktoré sa za účelom zastrašenia miestneho obyvateľstva 
dopúšťali rôznych násilných činov, možno považovať za 
najsmutnejšiu kapitolu plebiscitného boja, keďže okrem 
krádeží, násilností a materiálnych škôd majú jej členovia 
na svedomí aj viacero úkladných vrážd.26 

O nás, bez nás...
Nakoniec však samotní Spišiaci a Oravci nedostali mož-

nosť rozhodnúť o svojom ďalšom osude. Dňa 10. júla 1920 
totiž podpísali československý minister zahraničných vecí 
Edvard Beneš a poľský premiér Władysław Grabski súhlas 
s riešením sporu medzinárodnou arbitrážou, pričom oba-
ja v dokumente prisľúbili lojálne rešpektovať rozhodnutie 
Veľvyslaneckej rady mierovej konferencie.27

Tá 28. júla 1920 v belgickom kúpeľnom mestečku Spa 
rozhodla, bez ohľadu na mienku dotknutého obyvateľstva, 
o rozdelení plebiscitného územia Spiša, Oravy i Tešínska 

22  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 14; Naša Orava, roč. 2, 
1919, č. 43, s. 4.

23  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 8.
24  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10.
25  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 6; Naša Orava, roč. 2, 1919, 

č. 41, 42, 46.
26 Viac pozri: MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Spišsko-oravské 

legionári – hrdinovia alebo teroristi? In: Život, roč. 62, 2020, č. 6, s. 12-
15.

27  JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii (1919 – 1920). 
In: I. Chalupecký (ed.) Z minulosti Spiša XVIII. Levoča : Spišský dejepisný 
spolok, 2010, s. 79-80.

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Oznámenie o rozhodnutí Veľvyslaneckej rady vyvolalo na Slovensku pobúrenie
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medzi oba štáty. Zatiaľ, čo na Tešínsku boli viac-menej na-
plnené ašpirácie československej strany, slovenská časť re-
publiky stratila 14 spišských a 14 oravských obcí s približne 
30 000 obyvateľmi.28

Spišiaci a Oravci v Poľsku
Tak sa prvýkrát v dejinách stali súčasťou Poľska spiš-

ské obce Čierna Hora, Durštín, Fridman, Falštín, Jurgov, 
Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová 
Belá, Repiská, Tribš a Vyšné Lapše, ako aj oravské obce 
 Bukovina-Podsklie, časti obce Dolná Lipnica, Harkabúz, 
Chyžné, Jablonka, Horná Lipnica, Nižná Zubrica, Orávka, 
Pekelník, Podvlk, Srnie, Vyšná Zubrica, Suchá Hora a Hla-
dovka.

Spomínaný verdikt vyvolal odmietavú reakciu u veľkej 
časti miestneho obyvateľstva. Na Spiši bol hneď na druhý 
deň, 29. júla 1920, zorganizovaný plebiscit verejným pod-
pisovaním rezolúcií za Česko-Slovensko, v ktorom 86% 
voličov obcí pripojených k Poľsku vyjadrilo svoju vôľu žiť 
v ČSR. Podpísané hárky odniesla 30 členná deputácia zo 
Spiša prezidentovi T. G. Masarykovi, ktorý ich však nepri-
jal.29 Na Orave, v Jablonke, pre zmiernenie napätia k Slová-
kom prehovoril delegát československej vlády Juraj Slávik. 
Ako neskôr píše vo svojich spomienkach: „Posledný pasus 
reči som prednášal so slzami v očiach a vládlo veľké doja-
tie, ľudia plakali a tlačili sa ku mne, keď som dohovoril, aby 
mi stisli ruky.“30

Pri obsadzovaní spišských a oravských obcí sa Poliaci 
stretávali s pasívnou rezistenciou i otvoreným odporom, 
ako napríklad v Tribši, kde vypukla vzbura proti poľskej po-

28 Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu 
a svetovej verejnosti. Bratislava : Komitét utečencov zo Spiša a Oravy, 
1947, s. 11.

29 Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, f. Ústredná 
kancelária pre plebiscit (ďalej ÚKP) Ružomberok, Vládny komisár pre 
plebiscit na Spiši, Hugesogram z plebiscitného územia, ktoré pripadlo 
Poľsku zo 6. augusta 1920, 819 a 852/1920, šk. 4; Spišiaci tiež nechcú 
patriť k Poľsku. In: Naša Orava, roč. 3, 1920, č. 31, s. 2.

30  SNA Bratislava, ÚKP Ružomberok, Vládny komisár pre plebiscit na 
Spiši, Hugesogram dňa 28. júla 1920, 771/1920, šk. 4.

sádke, ktorá ušla a následne obec obsadilo poľské vojsko. 
Taktiež Nedečania, Krempašania a Fridmančania sa vyhrá-
žali, že „poľskej okupácii sa vzoprú silou a že skôr zahynú 
všetci v boji, akoby k Poľsku pripadli“. V Nedeci bola poľská 
strana dokonca nútená vyhlásiť stanné právo. Na Orave, 
v Hladovke, došlo aj k ozbrojenému povstaniu a Hladovča-
nia v novembri 1920 spísali rezolúciu, v ktorej deklarova-
li, že: „pod poľskim jarmom biť ňekceme aňi ňebudeme“. 
Rezolúcie za pričlenenie k Československu predkladali 
tiež obyvatelia ďalších oravských obcí: Bukoviny-Podsklia, 
Orávky, Harkabúza, Hornej a Dolnej Zubrice, Chyžného, 
Pekelníka, Srnia, Suchej Hory, či Podvlku.31

Nádeje a sklamania
Veľkú nádej vkladali obyvatelia spišských a oravských 

obcí pripojených k Poľsku do delimitačnej komisie, ktorá 
prišla na Spiš a Oravu, aby navrhla prípadné zmeny, najmä 
ak nová hraničná čiara spôsobovala miestnym obyvateľom 
problémy hospodárskeho rázu. Práve k nej putovali dele-
gácie takmer z každej spišskej a oravskej obce so žiadosťou 
o pripojenie k Československu.32 Na základe jej návrhov 
boli Československu nakoniec vrátené obce Suchá Hora 
a Hladovka a k Poľsku pripojené miestne časti Dolnej Lip-
nice – Prívarovka a Skočiky, ktoré rozhodnutím z 28. júla 
1920 ostali v ČSR.33 Ďalší jej návrh na výmenu Nedece 
a Kacvína za časť Javoriny sa už neuskutočnil.34 

O živote takmer 25 000 Spišiakov a Oravcov tak nako-
niec nerozhodli ani túžby týchto obyvateľov, ani želania 
a agilnosť lokálnych poľských či slovenských činiteľov, ale 
aktivity diplomatických delegácií na mierovej konferencii. 
Ak sa im prizrieme bližšie zistíme, že rozhodnutie Veľvysla-
neckej rady mierovej konferencie z 28. júla 1920 je takmer 
totožné s predstavami Edvarda Beneša a československej 
delegácie35, ktorá si dokázala presadiť z ich pohľadu naj-
lepšie riešenie pre vtedajší novorodiaci sa štát, i za cenu 
odovzdania severnému susedovi ekonomicky a strategic-
ky irelevantných území. 

31 Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Oravská župa (ďalej OŽ), 
Rezolúcia obyvateľov Hladovky z 26. novembra 1920, 1198/1920, šk. 
767-770; ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy 
o pridelenie k Československu, 40/1924 prez., šk. 3; MÓŠ, F.: Roky 1918 
– 1939 na severnom Spiši. Bratislava, 1944, s. 9-11.

32 Archiwum Muzea Tatrzanskiego (ďalej AMT) Zakopane, 
Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920; 
Pomery na Poliakom odstúpenej čiastke Oravy. In.: Naša Orava, roč. 3, 
1920, č. 34, s. 2; ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy 
o pridelenie k Československu, 40/1924 prez., šk. 3; Archiwum Narodowe 
(ďalej AN) Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie z ruchu politycznego 
i ekonomiczno społecznego za miesiąc czerwiec 1921 r., sign. 133.

33 ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Memorjal w sprawie granicy na 
Orawie wsi Lipnica Wielka, 327/1923 prez., šk. 2; Hladovka a Suchá 
Hora – pridelenie k ČSR, 126/1923 prez., šk. 1.

34 AN Krakov, KWPP Krakov, Sprawozdanie miesięczne z ruchu 
narodowego i społeczno-politycznego na terenie Okręgu Krakowskiego 
za miesiąc kwiecień 1923 r., sign. 133; SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: 
Polsko-czechosłowackie stosunki..., 112-118.

35  Viac pozri: DULOVIČ, E: „Nelze-li zachovati dosavadní hranici...” 
K účasti českých vedcov pri riešení československo-poľského územ-
ného sporu o Oravu a Spiš v rokoch 1918 – 1920. In: Slovanský přehled, 
roč. 104, 2018, č. 2, s. 245-277.

 ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Rozhodnutím Veľvyslaneckej rady mierovej konferencie 28. júla 1920 boli naplnené 
ašpirácie československej strany na Tešínsku, no slovenská časť republiky stratila  
14 spišských a 14 oravských obcí


