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Bibliografická citace: DEÁK, L.: Hra o Slovensko (Slovensko v politike Maďarska a Poľska   
            v rokoch 1933 – 1939).Veda-vydavatelství Slovenské akademie věd, Bratislava 1991

         Kniha Ladislava Deáka prezentuje poutavou formou zahraniční politiku Polska a Maďarska v letech 1933 – 1939 a postoj těchto států ke Slovensku. Pro mne byla velmi zajímavá, a to nejen proto, že prezentuje všeobecně známé fakty v širších souvislostech, ale hlavně proto, že celý pohled nezužuje pouze na oficiální stanoviska zahraničních politik těchto států, ale naopak se snaží čtenáře upozornit na to, že neexistují pouze nahlas vyřčené skutečnosti, ale i zákulisní boje a praktiky, o kterých se raději na veřejnosti moc nemluví.  Hodnotu knihy zvyšují i autentické výroky politiků a pozadí diplomatických intrik. Lehkostí podání a dostatečnou mírou vysvětlujících poznámek je tato kniha určena nejen profesionálním historikům a odborníkům, ale i široké veřejnosti a všem, kteří se zajímají o danou problematiku. 
         Na závěr mého soukromého úvodu musím dodat, že četba této knihy byla pro mě ze začátku  trošku komplikovanější, jelikož kniha je psána slovensky.

         Jak už jsem je již evidentní z názvu, tato publikace se zabývá převážně léty 1933 – 1939, ale vzhledem k tomu, že nelze začít hovořit bez úvodu hned o problému, jsou i počáteční stránky knihy věnovány uvedení čtenáře do souvislostí. V podstatě jsou ve znamení seznamování se situací už od roku 1918, kdy mocenský zápas o Slovensko ještě zdaleka neskončil, ale pokračoval dále ve skrytých formách a otevřeně vyvrcholil až v letech 1938 – 1939, v časech Mnichovské krize a likvidace česko-slovenského státu v březnu 1939. Slovensko v meziválečném období netvořilo vlastní státoprávní subjekt a vládnoucí kruhy okolních států došly k závěru, že po čase bude možno jej bez problémů oddělit od státu česko-slovenského. K tomuto závěru došly okolní státy za přispění poměrně nízké politické uvědomělosti a malé národní vyspělosti slovenské veřejnosti v čase budování republiky. Tyto faktory vytvářely živnou půdu pro různé politické kalkulace se Slovenskem. 
         Zvýšený mocenská zájem o Slovensko byl ale motivovaný i jinými faktory. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Slovensko nebylo pouze přítěží vzniklé republice, ale mocensky i geopoliticky významným činitelem. Právě přes Slovensko a Podkarpatskou Rus udržoval  česko-slovenský stát spojení s malodohodovým Rumunskem a odděloval Polsko od Maďarska a od těch států, které od vzniku republiky měly výhrady k česko-slovenské státnosti a určení hranic.
         Právě tyto faktory rozhodly o tom, že Slovensko se stalo objektem mocenských zájmů zahraničí. Úměrně s rozkladem meziválečného politického systému a s nastolováním otázky nového uspořádání v oblasti střední Evropy se stupňovaly i kalkulace se Slovenskem. Převážně od roku 1933 nabyly mocenské ambice Polska a Maďarska konkrétní podobu. Jejich politické koncepce měly poměrně dost společných prvků. Polská i maďarská oficiální politika hodnotila Česko–Slovensko jako „umělý stát“ bez historické tradice, který nemá hlubší opodstatnění pro svoji existenci. Zahraniční politika těchto států proto byla ve znamení snahy vnitřně rozbít republiku, územně ji okleštit a vytvořit společnou hranici v Karpatech.
         Polský zájem o Slovensko byl motivován převážně mocenskými aspekty, maďarské ambice měly hlubší historické kořeny. V pohledu na Slovensko byli jednotní v tom, že každá strana jej chtěla využít ve svých politických plánech v karpatské kotlině. Maďarsko se soustředilo na minulost a „svázání“ Slovenska se „starou vlastí“, Polsko naopak využívalo aktuálních důkazů o jazykové a náboženské příbuznosti obou států a snaze pomoci slovenským autonomistům proti pražskému centralismu.
         V názoru na osud Slovenska po rozbití republiky se ale názory rozcházely. Maďarsko dávalo Polsku na vědomí, že s ním v budoucnosti počítá v rámci maďarského státu, polská politika však tento postoj odmítala a postupně si budovala své vlastní mocenské pozice. Podporovala myšlenku Slovenska jako nového politického subjektu, což jednak byla dobrá taktika na rozbití česko-slovenského státu a jednak si tímto formovala na Slovensku svůj budoucí vliv. Maďarsko tuto myšlenku nepřijímalo a  Slovensko chápalo vždy jen jako svoji doménu.
         I přes velké úsilí Polska i Maďarska se konečný efekt nedostavil. Důvodů bylo hned několik.
Maďarské plány byly už předem odsouzeny k neúspěchu, protože budovaly své záměry na zastaraných a nereálných koncepcích a ignorovaly Slovensko jako samostatný subjekt. V případě Polska byla situace složitější. Polská politika si získala přízeň u části vedení HS´LS, ale v rozhodujících otázkách buď zaváhala nebo se rozhodla v neprospěch politických zájmů Slovenska, což mělo dalekosáhlé důsledky. Polská politika se v předmnichovském čase snažila eliminovat německý vliv a pronikání na Slovensku, ale dělala to nedůrazně a váhavě. Celoevropská situace ale stejně dospěla do situace, která byla v režii úplně jiného státu, Německa. Všechny pokusy o vlastní mocenské ambice byly tedy naprosto bezpředmětné. 


         Formálně je kniha Ladislava Deáka členěna do sedmi oddílů po dvou částech.
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Maďarská revize a Slovensko v letech 1933 – 1937
Aktivizace polské politiky na Slovensku v letech 1933 – 1937
Maďarská politika v čase příprav Mnichovského diktátu
Polské plány se Slovenskem roku 1938
Maďarská politika a Slovensko od Mnichova po 14. březen 1939
Polská politika a Slovensko mezi zářím 1938 a březnem 1939

         Kniha je bohatá na poznámkový aparát. Odkazy zde najdeme nejen na prameny (a to archivní i publikované) a literaturu, ale i na články a studie. Autor nečerpal pouze ze slovenských zdrojů, ale samozřejmě i z polských a maďarských. Na konci knihy můžeme najít fotografie významných událostí, které se v letech 1933 – 1939 odehrály a fotokopie letáků vytištěných pro mocenské tužby států.
 
        Na závěr ještě dodám, že vědeckým redaktorem této publikace byl PhDr. Lubomír Lipták, CSc., recenzenty PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. A PhDr. Ján Anger, CSc.
        Kniha má rozsah 258 stran.









