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Obraz zahraničnej politiky Veľkej Británie 

na stránkach slovenskej dobovej tlače v rokoch 1933 – 1938 

 

Ján KOVÁČIČ 

 

Táto práca sa venuje zahraničnej politike Veľkej Británie a jej interpretácii na 

stránkach vybraných slovenských periodík v nami sledovanom období. Pri výbere 

konkrétnych periodík sme sa riadili politickou príslušnosťou toho ktorého periodika. Snažili 

sme sa teda vybrať také noviny, ktoré mali v danom období najväčší vplyv na formovanie 

vedomia o zahraničnopolitických udalostiach medzivojnového obdobia. Na základe analýzy 

dobovej tlače sme tak dospeli k rozhodnutiu, že najlepšie bude vybrať niektoré provládne 

noviny a v kontraste k nim aj opozičné noviny. Keďže v rokoch 1925 – 1938 zastávala vedúce 

miesto v československej politike Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu 

(Agrárna strana), z jej tlačových orgánov sme sledovali denník Slovenská politika. Voči 

vládnym politickým stranám stála v opozícii Hlinkova slovenská ľudová strana, ktorá ako 

vedúca politická sila na Slovensku neustále kritizovala vládnu politiku. Z jej novín sme sa 

rozhodli pre hlavný tlačový orgán, teda denník Slovák. 

Pozornosť veľmocí sa od roku 1933 začala výraznejšie upriamovať na Nemecko, kde 

sa 30. januára dostal k moci A. Hitler hlásajúci revíziu Versailleskej zmluvy. Všetko 

samozrejme pozorne sledovala aj slovenská tlač, a s nami vybraných periodík sa udalostiam 

tohto roku venoval prevažne denník Slovenská politika. Po tom, čo Hitler vzniesol 

požiadavky na vrátenie kolónií,  ako aj na odtrhnutie poľského koridoru, noviny Slovenská 

politika, správne predpokladali, že tieto požiadavky najviac dráždia Britániu, ktorá chcela 

mať všade slobodné more. Ako napísali, ,,i dnes sila Anglie v úzadí ma veľké slovo.”248 

V danom období sa menšie štáty spoliehali na Britániu a Francúzsko v tom, že problém 

poľského Pomoria bude len počiatkom všeobecnej revízie mierovej zmluvy, v ktorej sú 

ustanovenia aj o Alsasku a bývalých nemeckých kolóniách a následkom toho nebudú ochotné 

podporovať nemecké požiadavky.249 

Taktiež na odzbrojení Nemecka mala mať významnú účasť Veľká Británia, lebo ,,ona, 

plná nedôvery, dnes najcitlivejšie vníma nemecké nebezpečenstvo, a hotuje sa zvlášť rozhodne 

                                                            
248 Rozhoduje – Anglia. In: Slovenská politika, roč. XIV, 15. 2. 1933, č. 38, s. 1. 
249 Boj o poľské Pomorie. In: Slovák, roč. XV, 16. 2. 1933, č. 38, s. 1. 



330 

 

k obrane mierových smlúv.”250 Denník Slovenská politika neskôr uverejnil článok, v ktorom 

sa tvrdilo, že vo Veľkej Británii najdlhšie verili, že porazené povojnové Nemecko je a bude 

mierumilovné a že vo svojich hospodárskych ťažkostiach  potrebuje pomoc a podporu, aj keď 

na úkor iných štátov. MacDonald a ďalší členovia jeho strany boli obviňovaní, že aj po 

Hitlerovom nástupe k moci priam zaslepene nadržiavali Nemecku. Tým, že sa Británia pod 

vplyvom MacDonalda vyhýbala stredoeurópskym politickým otázkam, ,,napomáhala len 

neistotu a zmätok, ktorý osoží nemeckej výbojnosti a ohrožuje osud Rakúska.” 251 

Postupne sa tak začalo meniť aj stanovisko britských politikov na čele so 

S. Baldwinom voči Nemecku a v Slovenskej politike nadobúdali pocit, že Briti si v dobe 

rozmachu letectva začali uvedomovať svoju zraniteľnosť. Článok bol ukončený vetou: ,,Hľa 

takto hitlerovské udalosti prebúdzajú anglický zdravý rozum, aby dbal o bezpečnosť veľmi 

cenného anglického ostrova, ktorý v ohľade vojenskom nie je už ostrovom...”252 Po 

vyhláseniach britských politikov tak zmizla nádej Nemecka, že by Británia v prípadnej vojne 

zostala neutrálna. Baldwinovo vyhlásenie o prísnom dodržiavaní mierových zmlúv potom 

jasne ukázalo, že Británia je proti Nemecku tak, ako vo svetovej vojne.253 Aj napriek tomu sa 

podľa denníka Slovenská politika už len MacDonald zastával Nemecka, ktorý ,,naozaj verí, že 

nemecké reči o láske a mieru sú úprimné...Verí, hoc už celá Anglia vidí, čo Nemecko chce 

a chystá. MacDonald ale ešte vždy sníva o sblížení európskych mocností s Nemeckom a žiali 

za rozbitým paktom štyroch.”254 Neúspechy odzbrojovacej konferencie sa odzrkadlili aj vo 

vzťahu Veľkej Británie k Spoločnosti národov, keď Briti začali uvažovať o tom, že by mohlo 

postačiť aj priame vyjednávanie medzi štátmi bez ženevského prostredníctva. Spoločnosti 

národov sa Veľká Británia síce nezriekla, ale ani sa na ňu nespoliehala, pretože videla jej 

neúplnosť a tým aj slabosť.255  

Problém odzbrojenia sa premietol aj do začiatku roku 1934 a keďže Hitler svoje 

požiadavky ohľadne zbrojenia neustále zvyšoval, noviny predpokladali, že doterajšia 

bezstarostnosť Británie skončila, a že ostrovná ríša len teraz náležite vidí, ako i jej Nemecko 

,,vyrástlo cez hlavu.”256 Predtým boli Briti tej mienky, že je vlastne pozitívne, keď sa 

zosilnením Nemecka vytvorí protiváha príliš silnému Francúzsku, lebo ak budú títo dvaja 

                                                            
250 Čo bude ďalej? In: Slovenská politika, roč. XIV, 14. 5. 1933, č. 112, s. 1. 
251 Anglia a stredná Európa. In: Slovenská politika, roč. XIV, 25. 8. 1933, č. 192, s. 1. 
252 Anglia - ,,už nie je ostrov...” In: Slovenská politika, roč. XIV, 11. 10. 1933, č. 231, s. 1. 
253 My a sovietske Rusko. In: Slovenská politika, roč. XIV, 27. 10. 1933, č. 245, s. 1. 
254 Odzbrojovacia konferencia. In: Slovenská politika, roč. XIV, 27. 10. 1933, č. 245, s. 1. 
255 Preč zo Ženevy?! In: Slovenská politika, roč. XIV, 24. 11. 1933, č. 267, s. 1. 
256 Hitler požaduje i útočné zbrane. In: Slovenská politika, roč. XV, 27. 2. 1934, č. 47, s. 1. 
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súperi navzájom na seba upútaní, Británia bude mať voľné ruky. V skutočnosti sa ale 

v Británii zdvihol priamy odpor proti takýmto názorom, lebo bolo jasné, že i veľké nemecké 

letectvo i námorné prípravy, sú namierené proti Británii. V dobe lietadiel a podmorských 

člnov prestalo byť more pre Britániu obranným prostriedkom a preto nepokoj v Británii 

vzrastal.257 

 V tomto období prišiel francúzsky minister zahraničia L. Barthou s plánom tzv. 

východného Locarna. V denníku Slovák tvrdili, že Británia svojou ostrovnou polohou nemôže 

pocítiť nebezpečenstvo priameho napadnutia, avšak ako koloniálnej ríši jej môže uškodiť 

každý svetový konflikt nepriamo. Predseda odzbrojovacej konferencie A. Henderson podľa 

nich poznal, ,,tvrdú povahu germánsku, ktorá by v takejto ohrade z regionálnych paktov okolo 

nej vybičovaná bola do najvyššej miery nespokojnosti, číhajúcou za každým okamihom 

možnosti odvety.”  Preto vraj prišiel s návrhom získania Nemecka pre priamu účasť na 

odzbrojovacej konferencii. Chcel mať zaistenie európskeho pokoja i za spolusúhlasu v srdci 

Európy ležiaceho Nemecka.258  

Kriticky sa voči stanovisku Británie k východnému Locarnu postavili v denníku 

Slovenská politika, keď napísali, že Británia hrá ,,trápnu” úlohu na odzbrojovacej konferencii 

v Ženeve a jej jediným cieľom je, aby mocenský pomer medzi Nemeckom a ostatnými štátmi 

východného Locarna bol nerozhodný, lebo len tak by bola Británia ,,pánom situácie” podľa 

toho, komu by prejavila svoju priazeň. Ako ďalej poukázali, túto politiku viedli Briti po 

stáročia a svojim váhavým stanoviskom posmelili Nemcov k napadnutiu Francúzska v roku 

1914. Barthouova politika bola označená za jedinú mierovú, zatiaľ čo britská za sebecky 

žiarlivú, pretože ako už bolo vyššie spomenuté, prijatím východného Locarna by Británia 

stratila rozhodujúci vplyv na kontinente. Preto vraj britskí zástupcovia v Ženeve zrazu prišli 

na to, že bez Nemecka by sa na konferencii nemalo nič dohodnúť a aj preto bol A. Henderson 

taký ochotný zájsť do Berlína a prehovoriť Nemcov, aby sa vrátili do Ženevy. Článok bol 

ukončený tvrdením, že túto ,,falošnú hru” našťastie ostatní štátnici odhalili.259 O deň neskôr 

bol uverejnený článok, v ktorom písali, že už aj váhavá Británia pochopila, že žiadne 

odzbrojovacie konferencie a žiadne zákroky neodvrátia, ani nezastavia zbrojenie Nemecka. 

Spomenutá bola opäť žiarlivosť Británie z nárastu úlohy Francúzska a Nemecko vraj 

očakávalo zblíženie s Britániou, aby sa tak vytvorila protiváha voči Francúzsku a jeho 

spojencom. Objavili sa dokonca aj správy, že Briti budú posmeľovať Japonsko v jeho 
                                                            
257 Márne nádeje. In: Slovenská politika, roč. XV, 13. 4. 1934, č. 85, s. 1. 
258 Ide o život mladých ľudí sveta. In: Slovák, roč. XVI, 7. 6. 1934, č. 127, s. 1.  
259 Anglický strach? In: Slovenská politika, roč. XV, 8. 6. 1934, č. 129, s. 1. 
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protisovietskych útočných plánoch, aby tým oslabili európsky protinemecký blok. Trefná bola 

najmä otázka, ktorú autor položil v závere článku: ,,Aké následky bude mať žiarlivosť Anglie, 

ktorá vidí, že bezpečnosť mieru a nedotknuteľnosť mierových smlúv upravuje sa v Europe bez 

nej a bez toho, že by ona mala pri tom akýkoľvek vplyv?”260  

Obavy z britskej žiarlivosti boli nakoniec prekonané po londýnskej návšteve L. 

Barthoua, keď v Slovenskej politike s radosťou napísali, ,,že i sama Anglia má záujem na 

upevnení mieru a nemeniteľnosti mierových smlúv i na tom, aby Nemecko bolo udržané na 

úzde a nemohlo zas podpáliť požiar novej vojny.”261 15. júla s rovnakým optimizmom písali 

aj v denníku Slovák: ,,Dnes je už isté, že Anglicko nieže len tichou sympatiou chová sa 

k myšlienke stvoriť východný pakt siedmych mocností, ale dokonca účinne zasahuje, aby sa 

ten pakt i utvoriť mohol.”262  

Otázka nemeckého zbrojenia v nasledujúcich rokoch robila vrásky na čele aj britským 

diplomatom. ,,Doteraz Anglia vo svojej ostrovnej odlúčenosti od európskej pevniny 

považovala sa za bezpečnú a nezraniteľnú, a následkom toho nedbala ani o žiadnu pomoc 

(pre seba), ani ju nechcela nikomu prisľúbiť.”  Ochota Británie poskytnúť vzájomnú leteckú 

vojenskú pomoc napadnutému štátu tak svedčila o tom, že ,,Anglia prvý raz v historii necíti sa 

na svojich ostrovoch bezpečnou, lebo lietadlá neobzerajú sa na morské prekážky. Anglia teda 

vie, že pre letecké útoky prestala byť neprípustným ostrovom, lebo proti letectvu sa válečným 

loďstvom neobráni.”263 V medzinárodnej politike vypukol ďalší rozpor v júni 1935 a vinu za 

neho niesla Veľká Británia, ktorá bez ohľadu na stanovisko ostatných veľmocí urobila 

osobitnú námornú dohodu s Nemeckom. Briti sledujúc svoju politiku mocenskej rovnováhy, 

vraj hľadeli len na svoj osoh a zradili pritom ostatné veľmoci, ktoré nemajú také obrovské 

loďstvo ako Británia a budú teda nemeckým zbrojením ohrozené.264 

Od júla 1935 sa slovenská tlač v zahraničnopolitickej oblasti sústredila na 

najvýznamnejšiu udalosť tohto roku, a to taliansko – etiópsky spor, ktorý sa primárne dotýkal 

britských záujmov. ,,Anglia krčovite sa usiluje, aby túto vojnu zahatila, lebo nechce dopustiť, 

že by sa jej Itália usadila v tak veľkom území pri jej námornej ceste, smerujúcej do Indie.”265 

Okrem prípadného upevnenia talianskeho vplyvu pri Červenom mori sa Briti obávali aj toho, 

že úspešné koloniálne dobrodružstvo Talianska by mohlo byť lákavým príkladom aj pre 

                                                            
260 V Ženeve na krížnych cestách. In: Slovenská politika, roč. XV, 9. 6. 1934, č. 130, s. 1. 
261 Londýnske úspechy. In: Slovenská politika, roč. XV, 12. 7. 1934, č. 155, s. 1. 
262 Senzačné zakročovanie Anglicka za východný pakt. In: Slovák, roč. XVI, 15. 7. 1934, č. 157, s. 1. 
263 Letecká dohoda. In: Slovenská politika, roč. XVI, 5. 2. 1935, č. 30, s. 1. 
264 Nemecké zbrojenie na mori. In: Slovenská politika, roč. XVI, 23. 6. 1935, č. 144, s. 1. 
265 Vojna habešská – neodvratná! In: Slovenská politika, roč. XVI, 6. 7. 1935, č. 154, s. 1. 



333 

 

Nemecko, ktoré tiež chce a potrebuje kolónie a odhodlá sa domôcť sa ich aj so zbraňou 

v ruke.266 V denníku Slovák poukazovali na to, že britsko – nemeckou námornou dohodou 

Briti nepriamo rozviazali Mussolinimu ruky, ktorý tak mohol odmietnuť akékoľvek 

,,mravokárske” poučovania o zachovávaní zmlúv zo strany Británie.267 Veľká Británia videla 

v talianskej rozpínavosti nebezpečného súpera a odhodlala sa zaraziť tento taliansky 

mocenský rozmach za každú cenu. ,,A pre Itáliu je teraz trápne, že Angličania môžu tieto 

úmysle skrývať za – Spoločnosť národov, môžu sa robiť, že šľachetne a nezištne obhajujú 

nevinného člena Spoločnosti národov a – volať k tomu na pomoc všetky členské štáty.”268 

V negatívnom svetle vnímala slovenská tlač plán Hoare – Laval, ktorým malo byť 

Taliansko ,,bohato odmenené za svoj trestný čin.”.269 Briti tento plán nakoniec zavrhli, 

pretože si uvedomili, že by to všetky štáty považovali za zradu zásad Spoločnosti národov 

a medzinárodnej bezpečnosti.270 V súvislosti s britsko – francúzskym ,,mierovým” plánom sa 

v novinách objavila aj polemika o príčine tohto návrhu. Podľa prvého výkladu sa Británia 

bála o osud Číny, ktorá sa stávala korisťou Japonska, a preto potrebovala uvoľniť svoje 

loďstvo v Stredomorí a spoločne s USA tak robiť nátlak na Japonsko. Podľa druhej varianty 

sa o ukončenie snažilo hlavne Francúzsko, pretože chcelo rýchle obnovenie ,,streského 

frontu” proti Nemecku.271 

V novoročných výhľadoch na rok 1936 sa v denníku Slovenská politika 

predpokladalo, že situácia v Stredozemnom mori nie je až taká vážna, aby kvôli nej Británia 

začala vojnu, naopak, očakávalo sa, že pomery v Stredozemnom mori budú usporiadané 

podľa prianí Veľkej Británie. Pri posudzovaní celoeurópskej situácie autor zdôraznil, že 

Británia nemôže opustiť Francúzsko, ktoré je dejinami určené ako jej kontinentálny štít, 

pretože prípadné zničenie Francúzska by neodvratne spelo k jej napadnutiu a k otraseniu jej 

svetového vplyvu.272 Kritický pohľad na počínanie Britov nám priniesli noviny Slovák 

2. februára, keď bolo poukázané na vlastné koloniálne a strategické záujmy Veľkej Británie, 

schovávané pod rúškom humanity a ochrany slabšieho. Británia z hospodárskych 

a mocenských dôvodov nemohla dovoliť aby Taliansko vojnu vyhralo a preto sa snažila 

                                                            
266 Po čom túžia v Londýne. In: Slovenská politika, roč. XVI, 1. 9. 1935, č. 201, s. 1. 
267 šm: Nejde len o Abesíniu – ide o nás všetkých. In: Slovák, roč. XVII, 25. 8. 1935, č. 192, s. 1. 
268 Nepriateľstvo – anglicko – italské. In: Slovenská politika, roč. XVI, 22. 9. 1935, č. 219, s. 1. 
269 Čo povedia v Ženeve? In: Slovenská politika, roč. XVI, 12. 12. 1935, č. 285, s. 1. 
270 Výstraha strednej Europe. In: Slovenská politika, roč. XVI, 22. 12. 1935, č. 294, s. 1. 
271 Vernosť alebo zrada? In: Slovenská politika, roč. XVI, 21. 12. 1935, č. 293, s. 1. 
272 Zahranično – politické výhľady. In: Slovenská politika, roč. XVII, 1. 1. 1936, č. 1, s. 1. 
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o zostrovanie protitalianskych opatrení v Spoločnosti národov.273 Napriek všetkým týmto 

úvahám program oslabenia Talianska Británii vyhovoval, pretože jej súper sa ničil prakticky 

sám a Britániu to nestálo ani kvapku krvi. Briti si však nepriali úplné zrútenie Talianska. To, 

že vojna oslabuje aj Etiópiu, Britov veľmi netrápilo, pretože ako susedia Etiópie si neželali 

mať silný ani tento štát.274 Poukazované bolo aj na to, že Británia má hlavné slovo 

v Spoločnosti národov a nikdy nedopustí, aby Taliansko zosilnelo v oblasti jej vplyvu, pretože 

sám Mussolini naznačil, že by chcel ohroziť aj jej svetové impérium.275 

Po remilitarizácii Porýnia patrilo hlavné slovo v medzinárodnej politike opäť Veľkej 

Británii. Veľmi pekne bol postoj Veľkej Británie charakterizovaný vetou: ,,Londýn, 

metropola hmlistého Albionu, necíti bezprostredne horúčosť, ktorá šľahá už na ľavý breh 

Rýna.”  Poukazované bolo na to, že Británia prebrala od Francúzska nite európskej politiky 

v rámci Spoločnosti národov,276 ako aj na fakt, že s Nemeckom sa musí vyjednávať, lebo 

s ním chce vyjednávať Británia a bez nej obranný systém proti Nemecku nie je dokonalý.277 

Aj keď bolo vojnové nebezpečenstvo zažehnané už vďaka ,,povestnej anglickej 

chladnokrvnosti,”278 očakávalo sa v Británii ďalšie zvýšenie zbrojenia, ktoré malo spieť 

k tomu, aby vo vojnových prípravách prevýšilo Nemcov a odstrašilo ich tak.279 Francúzi 

v tejto situácii na londýnskych poradách navrhovali upevnenie, doplnenie a rozšírenie 

locarnskej zmluvy tak, aby bola vojenská pomoc Británie platná pre všetky prípady. 

Francúzsko rátalo s tým, že ak Británia príjme tieto podmienky, jej rozhodnosť možno najviac 

zaváži a odradí Nemcov od chystanej vojny.280 Ale podľa Slovenskej politiky  ,,sa Anglia 

vykrúca a váha, lebo by chcela hrať úlohu nestranného činiteľa, ktorý by ponúkal pomoc 

Francii proti Nemecku, ak  by ona bola napadnutá Nemcami, ale aj pomoc Nemecku proti 

Francii v tom prípade, ak by Francúzi napadli Nemcov. Vysloviť sa jednoznačne za Franciu 

sa Anglia bojí...”281 V tom istom čísle denníka Slovenská politika sa objavil aj kritický 

článok, v ktorom sa hovorilo, že zmluvy sú nedotknuteľné len vtedy, ak to vyhovuje britským 

záujmom, čo bolo hneď ilustrované na príklade talianskej agresie do Etiópie. V článku sa 

ďalej píše, že Nemci už Britom neprekážajú až tak ako kedysi, čo by bolo iné v prípade, keby 

                                                            
273 Grebáč – Orlov, Ignác: Talianske ambície a anglické záujmy v Abesínsku. In: Slovák, roč. XVIII, 2. 2. 1936, 
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274 Slovo má Anglia. In: Slovenská politika, roč. XVII, 4. 3. 1936, č. 53, s. 1. 
275 Nebezpečné výhľady. In: Slovenská politika, roč. XVII, 7. 3. 1936, č. 56, s. 1. 
276 aš: Ženeva sa sťahuje. In: Slovák, roč. XVIII, 13. 3. 1936, č. 61, s. 1.  
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279 Ťažkosti v Londýne. In: Slovenská politika, roč. XVII, 20. 3. 1936, č. 67, s. 1. 
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Nemecko začalo budovať silnú námornú flotilu. Vtedy by vraj bolo vidieť britský krik za 

nedotknuteľnosť zmlúv. Článok končí vetami: ,,Angličania myslia v prvom rade na seba, 

a len v druhom rade na ostatný svet. To ukázali najlepšie teraz v Londýne. Možno sa na nich 

potom spoľahnúť? Len aby na svoju sebeckosť raz krvave nedoplatili...”282  

V ďalších týždňoch sa medzinárodnopolitické dianie opäť začalo sústrediť na 

pokračujúcu taliansko – etiópsku vojnu. Británia si začala uvedomovať, že pomoc Spoločnosti 

národov neosožila Etiópii, ani britským záujmom. Sankcie tiež nepodlomili silu talianskych 

vojsk a s ich postupom k Modrému Nílu sa zvyšovala aj britská nervozita. Británia tak vraj 

chcela docieliť zostrenie sankcií proti Taliansku a porýnsky problém podľa nej nemohol byť 

vyriešený neskôr, ako problém etiópsky. Ak by zvíťazilo toto stanovisko, Taliansko by sa pri 

poradách ohľadom locarnskej znluvy mohlo zachovať pasívne na znak odvety voči Británii. 

Francúzi preto tlačili na Britániu, aby k porýnskemu problému zaujala konkrétnejšie 

stanovisko.283 Na základe toho Británia najprv žiadala uplatniť ostrý postup proti Taliansku 

a zabrániť talianskemu obsadeniu Etiópie a až potom sľubovala vyriešiť otázku európskej 

bezpečnosti. Ako v denníku Slovenská politika napísali, ,,lebo Angliu bezprostredne páli koža 

v Afrike a nie tak v Europe.”284 V júli 1936 v Slovenskej politike kritizovali Veľkú Britániu, 

lebo tá nedokázala včas pochopiť, že Francúzsko nechce byť jej súperom. Práve žiarlivosť 

Británie na Francúzsko pomohla v povojnových rokoch obnoviť nemeckú moc. V Londýne 

tiež neskoro pochopili, že nemecké zbrojenie ohrozuje Britániu rovnako ako Francúzsko.285  

Po taliansko-etiópskej vojne sa ústrednou témou zahraničného spravodajstva 

slovenskej tlače stala občianska vojna v Španielsku a postoj veľmocí k nej. Podľa denníka 

Slovák by Británia, ktorá sa snažila ustrážiť si Gibraltar, bránu medzi Atlantickým oceánom 

a Stredozemným morom, veľmi ťažko znášala víťazstvo boľševikov v Maroku 

a Španielsko.286 Britská vláda súhlasila s neutralitou, no k tejto neutralite chcela dotlačiť aj 

ZSSR, aby tak povstalci mohli poraziť ,,boľševickú hrúzovládu” v Madride.287 Zo Slovenskej 

politiky sa naopak dozvedáme o britských obavách z prípadného víťazstva gen. Franca. Ten 

by sa po svojom triumfe mohol príliš naviazať na Taliansko a Nemecko a otvoriť im svoje 

stredomorské prístavy, následkom čoho by bola ohrozená námorná cesta Británie do svojich 
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kolónií, ktoré sú hlavným zdrojom jej  svetovej moci a bohatstva.288 28. októbra sa však 

objavila správa, podľa ktorej už Veľká Británia neváhala uznať Francovu vládu, zrejme kvôli 

údajnému sľubu gen. Franca, v ktorom sa Britom zaviazal chrániť slobodu Gibraltaru.289 

V roku 1937 boli veľmoci primárne zainteresované v španielskej občianskej vojne, 

a na medzinárodné fórum sa pomaličky dostával aj problém nemeckých kolónií, ako aj otázka 

strednej Európy. Za hlavnú príčinu dlhého trvania španielskej občianskej vojny považovala 

britská vláda neustály príliv dobrovoľníkov do Španielska, a preto sa snažila zamedziť 

zasahovaniu ostatných štátov do tohto konfliktu.290 Briti rátali s tým, že problém odstránenia 

zahraničných vojakov v Španielsku sa bude preťahovať donekonečna, čo by im poskytlo 

potrebný čas na zbrojenie.291 Zároveň sa však nechceli dostať do konfliktu s Talianskom, 

neželali si ani riešenie tohto problému v Spoločnosti národov a odmietali aj francúzsky návrh 

blokády španielskych nacionalistických prístavov.292 

Ohľadne stanoviska Nemecka k vtedajším aktuálnym otázkam a reakcie Británie na 

ne, boli v denníku Slovenská politika presvedčení, že Británia nebude donekonečna trpieť 

,,vydieračské” spôsoby Nemecka a je odhodlaná aj vojensky brániť svoje záujmy.293 Británia 

zbrojila aj z toho dôvodu, že ak by sa Nemecku nejakým nečakaným útokom podarilo poraziť 

ju, prišla by aj o svoje kolónie a koloniálny majetok, ktorý bol vraj trikrát taký veľký ako celá 

Európa.294 Briti však podľa Slovenskej politiky zbrojili aj preto, aby mohli prípadne zasiahnuť 

skutočnou pripravenou silou v záujme kolektívnej bezpečnosti.295 Zároveň sa predpokladalo, 

že Nemci sa aj pri najväčšom vypätí síl nemôžu vyrovnať v zbrojení Veľkej Británii a budú si 

ju chcieť uzmieriť preto, aby dostali voľnú ruku na východe.296 V denníku Slovák vyslovili 

názor, že Briti si síce želali pokoj v strednej Európe, garancie však odmietali poskytnúť z toho 

dôvodu, že by vraj vyvolali ,,zlú krv” na strane Nemecka a Talianska, ktorých zbližovanie 

bolo najväčšou starosťou Británie.297 Podľa Slovenskej politiky mala Británia naopak, 

primárny záujem na bezpečnosti a istote v strednej Európe. Za hlavný pilier európskeho mieru 

a za šťastie pre bezpečnosť európskych pomerov bola pokladaná britsko-francúzska 
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spolupráca.298 S veľkými nádejami sa pozerali aj na vyzbrojovanie Británie, pretože čím 

mocnejšia a pripravenejšia bude Británia, tým bezpečnejšie budú aj záruky mieru.299 Neustále 

poukazovali aj na nedôveru Londýna voči Berlínu a Rímu a Veľkú Britániu podľa zbrojných 

príprav považovali za najmocnejší štát sveta.300 

Konflikt medzi Britániou na jednej strane, a Talianskom a Nemeckom na strane druhej 

nastal po tom, čo spomínané dva štáty prejavili záujem vojensky kontrolovať španielske 

stredomorské prístavy. Veľká Británia sa odhodlala dať Berlínu takú výstrahu, v ktorej 

nepriamo hrozila najostrejším zakročením, ak nemecké vojnové loďstvo podnikne útok na 

španielske brehy a prístavy. ,,Takto s Nemeckom Anglia od uzavretia mieru ešte nehovorila, 

a svet sa s úžasom díva, prečo sa Londýn musel takto rozhodnúť, a prečo nesmel a nemohol 

ďalej kľučkovať, uhýbať a vyhýbať, ako dosiaľ.”  V skutočnosti Británia opäť sledovala len 

vlastné záujmy, pretože ak by Nemecko a Taliansko kontrolovali španielske pobrežie, 

a vybudovali tam svoje námorné základne, bola by ohrozená britská voľnosť a sloboda 

pohybu v Stredozemnom mori. Ohrozená by bola nielen britská námorná cesta do Indie, ale aj 

britské pozície v Stredomorí – teda ,,celá chrbtová kosť anglickej svetovej moci.”301 

Od leta 1937 sa v slovenskej tlači začali objavovať správy týkajúce sa britského 

uznania Francovej vlády. Britská vláda by sa podľa novín pre toto uznanie rozhodla tak či tak, 

pretože nacionalistické Španielsko zaručovalo status quo v Stredozemnom mori, na čom 

Británii a Francúzsku záležalo kvôli spojeniu svojich kolónií s materskými krajinami.302 13.. 

októbra priniesla Slovenská politika článok, v ktorom sa tvrdilo, že Briti si neprajú, aby 

v krátkom čase v Španielsku zvíťazila niektorá zo strán, pretože ,,v dlhej vojne vysiľuje sa 

a krváca tak Franco ako aj Itália a čím dlhšie bude vojna trvať, tým viac bude italsko – 

francovská pozícia oslabnutá a  voči Anglii krotkejšia. Na zrúcaninách Španielska nezaobíde 

sa budúce obnova zeme bez zahraničnej  pomoci a – peniaze bude môcť poskytnúť len 

Francia alebo Anglia. Ak bude vládnuť Franco, vtedy ľavá vláda francúzska peniaze 

francúzske do Španielska nepustí, a tak bude budúci španielsky víťaz utisnutý na anglickú 

pomoc, a – musí dať za to Anglii také ústupky, aké ona bude chcieť...”303 Keďže touto vojnou 

očakávali Briti oslabenie Talianska, a očakávali aj to, že čím dlhšie bude španielska vojna 
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trvať, tým viac bude Franco potrebovať ich peniaze, boli označovaní za jediného víťaza tejto 

vojny.304 

Prelomový rok 1938 znamenal  pre Európu obrovské zmeny, ktoré sa dotýkali hlavne 

strednej Európy. Diplomatické dianie bolo upreté na Nemecko a jeho požiadavky, čo sa 

bezprostredne týkalo ČSR. V tomto roku sa zahraničnopolitickým udalostiam spojeným 

s Veľkou Britániou venovali nami vybrané slovenské denníky v plnej miere. V roku 1938 sa 

nám už ukazovali významnejšie rozdiely medzi novinami vo vnímaní tých ktorých záležitostí, 

medzi provládnymi a ,,optimistickejšími” novinami Slovenská politika a opozičným, ale 

triezvejšie vnímajúcim denníkom Slovák, ktorý zo slovenského hľadiska vnímal národnostnú 

politiku ČSR obzvlášť citlivo.  

Prvou vážnejšou udalosťou roku 1938 sa stal anšlus Rakúska, po ktorom bolo jasné, že 

ďalšou obeťou sa stane ČSR. V denníku Slovák na postoj Británie reagovali slovami, že 

Británia si kvôli ČSR nemieni ,,páliť prsty” v strednej Európe.”305 V Slovenskej politike 

naopak verili, že tlak Chamberlainovho spôsobu riešenia medzinárodných otázok môže 

prospieť ČSR, pretože záujem Británie podľa nich nekončí ani pri Doveri, ani na Rýne.306 Po 

Chamberlainovom prejave z 24. marca v  Slovenskej politike prevažovala mienka, že Británia 

v prípadnej obrane Francúzska berie na vedomie aj francúzske spojenecké záväzky voči 

strednej Európe, no najmä k ČSR. Na základe toho predpokladali, že útok na ČSR by vyvolal 

európsku vojnu, v ktorej by Británia určite nezostala bokom a svoj záväzok voči Francúzsku 

by si splnila.307 Chamberlainov prejav triezvejšie vnímali v denníku Slovák, keď sa vyjadrili, 

že Británia pre ČSR neznamená žiadnu istotu a ostatné provládne noviny sa mýlia a oddávajú 

sa falošným ilúziám. Autor článku poukazoval na to, že Veľká Británia sa už od počiatkov 

nikdy nepúšťala do politiky, v ktorej by bolo čo i len najmenšie nebezpečenstvo, že si ,,popáli 

prsty.” Púšťala sa len do takých akcií, ktoré pre ňu sľubovali zisky, a teda budovala a buduje 

na čírej politickej konjunktúre. Upozorňoval, že keď sa Veľká Británia nezamiešala do 

rakúskych záležitostí, nebude sa angažovať ani na ďalších politických premenách strednej 

Európy.308  

Neskôr v  Slovenskej politike vyšiel článok, v ktorom si už začali uvedomovať, že 

Británia sa nerada zaväzuje formálne a absolútne, a že si stále necháva voľné ruky. Naďalej 

však verili, že Británia sa rozhodne vždy pre to, aby štáty, pre ktoré ma sympatie, neboli 
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poškodené nepriateľovým napadnutím. Skutočnosť, že Británia bola pevne zviazaná 

s Francúzskom, im naďalej dokazovala, že Británia ma skutočne veľký záujem o ČSR.309 

V denníku Slovák sa však opäť vyjadrili realistickejšie, samozrejme aj kvôli tomu, že 

neuznávali národnostnú politiku pražskej vlády, a pochybovali, že ,,by bol anglický človek 

ochotný len tak ľahko obetovať svoje pohodlie, svoj občiansky životný spôsob chimére vojny 

len preto, že istési tvrdohlavé pražské kruhy trvajú na svojich fiktívnych zásadách.”310 

V denníku Slovenská politika na začiatku septembra 1938 uverejnili článok, v ktorom 

Britániu označili za ,,poctivého makléra.” Britská vláda podľa nich svojim zbrojením dosiahla 

náležitej autority, ktorá ju oprávňuje chopiť sa svojej úlohy s nádejou na pozitívny výsledok. 

V novinách si boli istí tým, že ak by Nemecko napadlo ČSR, Británia im príde na pomoc. 

Zároveň si ale uvedomovali fakt, že britská vláda urobí všetko preto, aby sa vyhla vojenskej 

katastrofe, a urobí tak všetko možné, aby nemecké požiadavky uspokojila.311 

Chamberlainova cesta do Berchtesgadenu bola potom považovaná za neslýchanú, 

pretože sám britský premiér sa Hitlerovi ponúkol, že ho navštívi osobne. Británia tak ukázala 

celému svetu, že jej vláda urobila pre záchranu mieru všetko, čo sa urobiť dalo. Súčasne 

Nemci dostali výstrahu, že ich útok by naštartoval ďalšiu svetovú vojnu. Týmto spôsobom 

vraj Británia chcela zistiť, kto by bol, alebo bude vinníkom.312 23. septembra už denník 

Slovenská politika triezvo oznamuje, že všetky podmienky, ku ktorým bola ČSR pod britsko 

– francúzskym nátlakom donútená, ,,ujednal Chamberlain bez nášho vedomia 

v Berchtesgadene u Hitlera už pred týždňom vo štvrtok 15. septembra na náš účet a na našu 

kožu... Divné dôvody, ktoré k tomuto opusteniu Československa mal a ktoré charakterizujú 

obchodnú politiku Londýna, dozvie sa verejnosť neskoršie.”313 24. septembra prinášajú 

noviny ďalšiu kritickú správu, v ktorej písali o Godesbergu ako o názve, ktorý sa naveky 

zaryje do pamäti každého príslušníka českého a slovenského národa. N. Chamberlaina teraz 

už otvorene kritizovali, že brutálnym nátlakom a s francúzskou pomocou prinútil ČSR 

povedať ,,osudné áno,” ktorým sa bude trhať západné územie republiky, ,,a radí sa teraz, vo 

štvrtok a v piatok v Godesbergu s Hitlerom o spôsoboch, ako toto trhanie zradeného štátu 

dojednať, a ako nemeckého víťaza na naše útraty uspokojiť.”314 Po samotnej mníchovskej 

konferencii už v  Slovenskej politike len trpko konštatovali, že kedykoľvek sa Británia 
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rozhodne angažovať sa v niečom, vyjednáva si zisky a výhody, a iní za to bolestne a ťažko 

doplatia. O vtedajších pocitoch hnevu a sklamania z počínania západných mocností nám 

ucelený obraz podáva tento úryvok z článku: ,,Boh nech vám spravedlive zaplatí, vladári na 

západe, ten ohavný skutok, ktorým ste sa nám odmenili za našu vernosť! Veď ak vôbec v tejto 

našej veci zavedenej takým spôsobom, aká skutočne nemá páru v dejinách, mali sme dáku 

vinu, teda tou vinou bola – naša vernosť, naše spoliehanie na česť a statočnosť tých, ktorým 

tento výčin zhorí na svedomí...”315 Mníchovská konferencia bola v denníku Slovenská politika 

interpretovaná aj ako zrada západného frontu, ktorý vydal a zradil východný front. Západným 

mocnostiam bolo ďalej vytýkané, že všetko nechali padnúť v priebehu jediného nočného 

rozhovoru a boli tak porazené bez jediného výstrelu.316      
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