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Niekoľko slov o identite Slovanov, včera, dnes i zajtra 

 

Martin Homza 

 

Žiadnemu spoločenstvu okrem Slovanov v Európe sa nepodarilo vytvoriť taký koncept 

sebaidentifikácie s východiskom a ťažiskom na svojom osobitom vlastnom mene porovnateľný 

s tým, ktorý navzájom i dnes zdieľajú Slovania. Tento historický fenomén je v mnohom ťažko 

vysvetliteľný a preto prekračujúci schopnosti reflexie najmä neslovanských mysliteľov. 

Problematika však ani zďaleka nie je taká neriešiteľná, ako sa zdá na prvý pohľad, alebo 

prinajmenšom prezentuje. 

Ak by sme predsa len chceli popísať v celej komplexnosti, potrebovali by sme na to 

omnoho viac miesta než ponúka priestor jedného príspevku. Museli by sme osvetľovať celý rad 

historických, teologických, kultúrnych, sociologických, ekonomických či právnych procesov. 

No, a pravdepodobne by to aj tak bola práca, ktorá presahuje možnosti a schopnosti jedného 

vedca. Čo však teraz môžeme urobiť, je v niekoľkých tézach načrtnúť príčiny, ktoré viedli 

k úspechu slovanskej identity ako takej, prinajmenšom podľa nášho názoru, tohoto v dejinách 

ľudstva určite zriedkavého javu. Pokúsime sa k tomu pristúpiť prostredníctvom adekvátnej, no 

najmä dnešnému človeku zrozumiteľnej odbornej, modernej terminológie. Dôraz nášho 

výkladu pritom položíme na jeho stredoveké základy. Nevyhneme sa však ani niektorým 

digresiám k filozofii 19. storočia či súvahám niektorých súčasných mysliteľov, ktorí sa 

podobne ako my touto tematikou zaoberali a zaoberajú. 

Okrem iného to však znamená oprostiť sa od rôznych neuchopiteľných a často 

nepochopiteľných nánosov takzvaného „odborného“ názvoslovia, ktoré síce nijakým spôsobom 

nepreniká do podstaty problematiky, ale zato sa nielen vo vedeckom svete natoľko zaužívalo, 

že sa stalo predmetom výuky na základných a stredných školách – súčasťou psychických 

faktov, spoločenského vedomia, teda akousi samozrejmosťou, o ktorej už ďalej netreba 

uvažovať. Pritom systém týchto takzvaných „odborných“ slov, slovných konštrukcií a fráz 

historickú realitu ani len zďaleka nereflektuje, hoci to je hlavný cieľ každého historického 

bádania; zato ju však „magicky“ vytvára.  

Od prvej polovice 19. storočia k takýmto slovným spojeniam nepochybne patria 

„slovanské starožitnosti“ vysnívané Pavlom Jozefom Šafárikom podľa starších nemeckých 
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modelov. V druhej polovici 20. storočia tento termín nahradilo modernejšie, ale rovnako 

„čarovné“ slovo, ktoré dodnes patrí k mágii „(pra)slovanskej reality“. Je to termín „slovanská 

etnogenéza“. Takmer nikomu nevadí, že odborný výraz „etnos“ je natoľko neuchopiteľný, že 

sa pod neho môžu zaradiť súčasné moderné európske národy, rovnako ako pomerne málo 

preskúmané amazonské spoločenstvá takmer neznáme pre súčasný svet. Termín „etnos“, má 

mal byť emočne vyprázdnený a preto je logicky aj jeho pôvod v Sovietskom Rusku, kam ho 

uviedol až Sergej Michailovič Širokogorov (Сергей Михайлович Широкогоров) na konci 

dvadsiatych rokov 20. storočia azda ani netušiac akej evolúcie sa v úpornom a rovnako 

nezmyselnom boji s nepohodlným efektom kolapsu starého Rímskeho impéria – termínom 

„gens“ – kmeň, národ v budúcnosti dočká. 

Ešte horšie je potom na tom slovo „genesis“ (inak názov kľúčovej knihy Starého Zákona 

a preto nábožensky mimoriadne zaťažené) implikuje totiž slovami popísateľný dej smerujúci 

od svojho bodu východiskového, k bodu cieľovému. Tento dej možno vždy umiestniť v určitom 

čase (trebárs aj kozmologickom, ale čase) a v určitom priestore (najlepšie však tiež kultúrne, či 

nábožensky zaťaženom). Dovŕšenie cieľa znamená vznik nového, presne definovateľného 

systému vzťahov, kvalitatívne novej paradigme. V súvislosti so Slovanmi však informácie 

o podobnom „etnogenetickom“ procese, najmä o znalosti jeho východiskového stavu prakticky 

úplne absentujú. Hovoriť o „Slovanoch pred Slovanmi“ bez vymýšľania nových realít sa teda 

seriózne nedá. Napriek tomu existujúci „vedecký“ naratív tak robí. Jeho obhajcovia si pritom 

asi ani neuvedomujú, že pri jeho „výrobe“ mechanicky postupujú presne tak, ako aj prvý 

kronikár starej Rusi – takzvaný Nestor. Pre neho však ukotvenie Slovanov v starozákonnej 

biblickej tradícii bol jeden zo štandardných literárnych postupov legitimizácie kultúrneho, no 

najmä náboženského dobového stavu Rusi. Tak ako on postupovali aj iní starší, doboví 

i neskorší európski narátori, ktorí sa aktuálny stav veci pokúšali odôvodniť od udalostí, ktoré 

sú popísané v Starom Zákone, alebo u antických autorov, najlepšie od pádu Tróje, podobne ako 

to urobil kedysi Ovidius pre Rimanov. 

O čo ide všetkým tým, ktorí „prenatálny stav“ Slovanstva umiestňujú mimo objektív 

dobových rímskych spravodajcov, podľa údajnej optiky Jordana, ktorý nevdojak prepojil 

antických Venetov z poriečím Visly; teda na okraj dobového sveta, alebo aj za neho, do 

temných zákutí nepreniknuteľnej Skýtie, povedzme najlepšie do Pripiaťskych močiarov 

v dnešnom Bielorusku, ťažko povedať. To, že tak robia západní vedci, ak vôbec o Slovanoch 

hovoria, je pochopiteľné. Slovania sú pre nich podnes, až na nepočetné výnimky, 
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nezrozumiteľnou, iracionálnou entitou a preto sa ju usilujú vytlačiť, prinajmenšom mentálne, 

čo najďalej od svojho „zrozumiteľného“ obzoru. Priestor bahna a ničoty je pre takúto 

„slovanskú etnogenézu“ preto optimálnym miestom. Prečo na takýto diskurz pristupujú aj 

niektorí slovanskí vedci, zostane autorovi týchto riadkov nepochopiteľné. 

Donekonečna sa tiež píše a rozpráva o „pravlasti“ Slovanov. Ani tento pojem však 

nemožno používať tak bezbreho, ako sme tomu dnes zväčša svedkami. Jeho užívatelia si opäť 

zväčša ani neuvedomujú, že ako prvý popísal východiskový priestor „pravlasť“ Slovanov, opäť 

slávny Nestor („Бѣ единъ языкъ словѣнескъ: словѣни, иже сѣдяху по Дунаеви, Был един 

народ славянский: славяне, которые сидели по Дунаю“). Nestor teda a po ňom aj ďalší 

slovanskí kronikári stredoveku referujú k „pravlasti“ Slovanov, ktorou má byť Dunajský bazén. 

Nestor však vo svojej historickej reflexii počiatkov Slovanov nie je ani zďaleka taký bezbrehý 

ako niektorí súčasní „vedci“, pomyselnú krajinu zrodu, či lepšie sformovania a následného 

rozchodu Slovanov nazýva „Slovenská zem“ – „земля словеньскa“ a geograficky ju približne 

vymedzuje troma starými rímskymi provinciami Dácia, Panónia a Norikum.  

Odhliadnuc od toho, že Nestor, respektíve autor, z ktorého na tomto mieste neznámy 

autor prvého ruského zvodu čerpal, v uvedenom výroku azda skoncentroval celú staršiu 

slovanskú kultúrnu tradíciu (ako o tom ešte budeme hovoriť nižšie) väčšina súčasnej vedy 

venujúcej sa počiatkom Slovanov, nechce pochopiť, že pri formulácii svojich téz je 

„sformátovaná“ biblickou „schémou“ o pôvode vyvoleného židovského národa, ktorý sa mal 

zo synov Jakuba sformovať vo svojej „pravlasti“ (Egypte) a potom putoval 40 rokov do svojej 

„zasľúbenej zeme“ Izraela.  

No a skeptický sme aj k pojmom ako „praslovanská (jazyková) jednota“, ktorý nie je 

ničím iným ako akousi sofistikovanejšou obmenou slova „pravlasť“, lebo predikuje akýsi 

ideálny stav, v ktorom všetci predkovia budúcich Slovanov, v bližšie nedefinovanom čase, 

spolu zdieľali bližšie nedefinované spoločné priestory, v ktorých medzi sebou komunikovali 

v ideálnom, jedinom a spoločnom – „praslovanskom“ jazyku. Takáto jednota je však, podobne 

akákoľvek jednota, ktorejkoľvek spoločnosti (od rodiny, ako základnej jednotky ľudského 

spoločenstva počínajúc) skôr efektom abstrakcie a imaginácie, než potenciálneho reálneho či 

historického stavu.  

Hovoriť a písať o Slovanoch a záhade rozšírenia ich identity teda znamená prijať, ale aj 

odmietnuť istú časť odborných výrazov a termínov, ba i celých myšlienkových konštruktov 

diskusie, ktorá v Európe, ale i po celom svete vo vedeckom rúchu prebieha najmenej od čias 
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Pavla Jozefa Šafárika († 1861), zakladateľa svetovej slavistiky. Znamená však tiež pripojiť sa 

a pokúsiť sa adaptovať na problematiku Slovanov najdôležitejšie výsledky diskurzu, ktorý sa 

v európskej i svetovej vede vedie v otázke vzniku a evolúcie nových identít spoločenstiev, 

politických subjektov, ktoré sa v európskom Barbariku konštituovali od prepuknutia krízy 

Rímskeho impéria v 4. a na sklonku 5. storočia po narodení Krista. Zapojenie sa do tejto 

diskusie so sebou prináša na prvom mieste kritiku, rezumovanie a elementárnu reflexiu jej 

najdôležitejších výsledkov. 

Ako sme naznačili, za jednu z hlavných zavádzajúcich myšlienok z tohto diskurzu 

pokladáme, že Slovania sú akási etnická, či jazyková jednotná skupina časti obyvateľov 

Eurázie. Na túto myšlienku je potrebné jednoducho postupne zabudnúť. Ako sa totiž pokúsime 

ukázať v tomto príspevku, identita všetkých tých, ktorí sú i dnes ochotní hovoriť a písať o sebe 

ako Slovanoch, ďaleko presahuje príliš úzke vymedzene jednej, akejsi, určitej „etnickej“ 

skupiny (národa). Slovanská identita sa tiež úzko neviaže na fenomén jazyka (nie všetci súčasní 

Poliaci, Česi, Chorváti, alebo aj Bulhari i napriek naozaj stále blízkemu jazyku, chcú byť aj 

Slovanmi). Mnoho Slovanov v Spojených štátoch amerických napríklad úplne zabudlo svoj 

jazyk, predsa však nie sú ochotní sa vzdať svojej slovanskej identity. Navyše sa tiež 

domnievame, že väčšina súčasných európskych národov, ktoré z vlastnej vôle k svojmu 

osobitnému menu prijímajú aj označenie Slovanov o sebe len ťažko môže povedať, že sú 

skutočne priamymi, potomkom prvých, historicky známych Slovanov, to jest, že sa za Slovanov 

pokladajú odjakživa. Slovanská identita je totiž, prinajmenšom podľa nášho názoru, pre mnohé 

národy na východ od rieky Odra, za Českým lesom a na východ od masívu Álp identitou 

sekundárnou (Chorváti, Srbi, Bielorusi, Rusi, Poliaci a iní). Slovania však nie sú ani 

jednoduchým súborom niekoľkých rôznorodých, viac-menej blízkych jazykov, ako napríklad 

tie európske národy, ktoré samé seba zaraďujú do germánskej jazykovej skupiny (Nóri, Dáni, 

Angličania či Nemci). Slovania nemajú vôbec nič, alebo len veľmi málo spoločné s identitami, 

ktoré vznikli z prachu Rímskej ríše. Slovanov nevygeneroval jeden štát, ako Rimanov, či 

Číňanov. Ich identita nie je prostou výslednicou prostých historických okolností ako je to u 

Švajčiarov, Holanďanov či Luxemburčanov. Slovanov spája totiž omnoho viac, než všetky 

uvedené faktory, z ktorých sa tradične za najdôležitejší pokladá stále pocit jazykovej blízkosti. 

Ako metodologicky najlepšie problematiku Slovanstva uchopiť a pochopiť podľa nášho 

názoru najlepšie predznamenal v prvej polovici 19. storočia Ján Kollár († 1852), podľa ktorého 

ochota identifikovať sa s pomenovaním Slovan je najmä dôsledkom určitého príťažlivého 
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kultúrneho konceptu, ktorý nazval slovanská „literárna vzájomnosť“. Ján Kollár práve týmto 

pochopením problematiky (slovanskej) identity o viac ako storočie predbehol všetkých 

historizujúcich sociológov, ktorí vytvorenie kolektívnej pamäte, zadefinovali ako podmienku a 

základný princíp rozvíjania akejkoľvek aj celkom najnovšej, či staronovej identity spoločenstva 

na úrovni moderného národa, ktorá má ambíciu obhájiť svoju vlastnú existenciu (napríklad 

slovanskí Macedónci či nemeckí Rakúšania).  

Vo svojom slávnom diele „O Literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi 

a nárečiami slovanského národa“ (Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den 

verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation) z roku 1837 však Ján Kollár 

zadefinoval skôr želaný, než reálny stav spoločného kultúrneho vedomia všetkých tých, ktorí 

boli, alebo podľa neho vlastne len mali byť ochotní v prvej polovici 19. storočia k svojmu 

kmeňovému (národnému) menu priradiť slovanský atribút.  

Na rozdiel od Kollára sa tiež nedomnievame, že „byť Slovanom“ je stav statický, ktorý 

bol rovnaký niekde v prehistórii ľudstva („slovanské starožitnosti“), ale stav dynamický, ktorý 

má svoje dejiny a tým aj istú etapizáciu s osobitnými charakteristikami v jednotlivých 

dejinných obdobiach. „Byť Slovanom“ teda znamená niečo iné dnes, niečo iné v 19, 16. , v 9., 

ale tiež 6. storočí. Ideálny stav Slovanstva znovu je, teda existuje aj v prítomnosti, ale 

v minulosti býval inakší a iný, nerovnaký bude, podľa všetkého aj budúcnosti. „Byť Slovanom“ 

je teda predovšetkým stav živý, pohyblivý, neustále sa meniaci. Počet Slovanov a s tým 

i kvalita (miera sebaidentifikácie, jej extenzita a intenzita a tým i kvalita) v dejinách od ich 

samého počiatku kolíše. Stúpa a klesá predovšetkým v závislosti od politického dopytu (podľa 

všetkého najviac Slovanov bolo po víťaznej druhej svetovej vojne a oživení konceptu 

neoslavizmu komunistami v Sovietskom zväze). No a „byť Slovanom“ tiež závisí, ako aj vždy 

záviselo aj od kontextu. Niečo iné znamená identifikovať sa so Slovanstvom v súčasnom Rusku 

a niečo iné na Slovensku, alebo, povedzme, v nemeckom Lužickom Srbsku.  

Ak chceme hovoriť o slovanskej kultúrnej pamäti, ktorú pokladáme v mnohom za 

základný kameň Slovanstva i dnes, musíme opäť takmer biblicky „oddeliť zrno od pliev“ a 

vrátiť sa do času, keď bol po prvý raz zadefinovaný vo svojej najstaršej podobe. To znamená, 

že sa musíme vrátiť späť do času, keď na troskách Rímskej ríše vznikali a samé seba definovali 

aj iné nerímske politické subjekty, ktoré v ďalších dejinách Európy mali zohrať a zohrali 

dôležitú, ak nie priamo rozhodujúcu úlohu. Vzhľadom na zánik akéhokoľvek právneho 

prostredia, typického pre každodenný život Rímskej ríše, o vzniku a trvaní takýchto subjektov 
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rozhodovala predovšetkým existujúca vojenská sila a schopnosť efektívne presadiť vôľu tejto 

sily u okolitého obyvateľstva (spoločenská zmluva). 

Súčasný vedecký diskurz o ranostredovekých identitách mužských spoločenstiev 

(Männerbund), politických subjektoch Nerimanov, za hranicami neskorej (východo)Rímskej 

hranice, ktoré pracovne nazývame „kmene“, alebo latinsky „gentes“, sa viac-menej zhoduje 

v tom, že dôležitejšie ako biologický kľúč (pokrvné puto), jazyk, či extravagantná mužská 

vojenská móda, pre prijatie a neskoršiu expanziu nových, nerímskych identít takýchto nových 

politických subjektov, bola na jednej strane kvalita ich vlastnej kultúrnej pamäte a na strane 

druhej aktivita a efektivita médií, ktorými túto identitu jej nositelia vedeli ďalej rozšíriť. Zhoda 

tiež panuje v tom, že fundamentom takejto novokreovanej identity, je vo všetkých prípadoch 

spoločne akceptované nové pomenovanie (endonominum spoločenstva).  

Iná vec je ale, že niektoré z nových mien sa v konkurenčnom zápase (na trhu nových 

identít) prakticky nepresadili. Na tomto mieste zvykneme dodávať, že realizácia dejín takéhoto 

spoločenstva sa akceptovaním osobitého mena, niekedy rovnako ako raketovo začala aj 

raketovo skončila (za všetky prípady uveďme „hviezdnych“ Herulov). Oproti tomu iné mená 

spoločenstiev sa v Európe presadili až do tej miery, že sa v priebehu stáročí mohli pretaviť do 

podoby súčasných európskych národov. Vo veľmi komplikovanej štruktúre – súbore otvorenej 

množiny identifikačných znakov, staré identity pretrvávajú ako moderné i dnes a to práve za tej 

istej podmienky, za akej vznikli, že totiž ich mená, osobité pomenovania, sú dnes prinajmenšom 

podobné s tými, ktoré sa v písomných prameňoch začali objavovať približne v čase okolo 

invázie Gótov a po nich Hunov do (z pohľadu Ríma) zadunajských rímskych provincií Dácia 

a Panónia a Frankov a Burgundov do (z pohľadu Ríma) predrýnskej Galie. K najznámejším 

starým dobrým menám (patria Frankovia – Francúzi, Anglovia – Angličania, Normani – Nóri, 

no nesporne aj Slovania. Z nich však najmä tí, ktorí zotrvali pri starom mene, to jest Slováci 

a Slovinci. 

Iným znakom tejto inak už dosť dlho trvajúcej diskusie je, že i napriek značnému 

časovému odstupu od stredoveku si udržiava svoj typický stredoveký nominalisticko-

realistický charakter. Tábor nominalistov, ktorých možno vidieť najmä za morom, a ani tábor 

realistov, skôr na pevnine („on the continent“) pritom nemožno vyhlásiť, práve tak ako to bolo 

v čase vrcholiaceho intelektuálneho súboja o takzvané reálie, za vzájomne úplne nepriestupný. 

Ak by sme však predsa mali obe pozície na otázku vzniku, evolúcie a transformácie identít 

ranostredovekých gentes do podoby moderných národov definovať prostredníctvom krajných 
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názormi oboch diskutujúcich skupín, potom postoj prvých možno charakterizovať tak, že síce 

pripúšťajú, že v ranom stredoveku sa v písomných prameňoch nejaké spoločenstvá s osobitými 

menami naozaj vyskytujú, ale tie sú podľa nich skôr projekciou želaní autorov takýchto textov, 

ako naozaj (reálne) existujúcimi entitami. „Ranostredoveké gentes“ sú pre súčasných 

nominalistov teda primárne imaginárne spoločenstvá. S tými, vtedy existujúcimi, rovnako ako 

s tými existujúcimi dnes (hoci aj s rovnakým, alebo podobným menom), teda nemajú veľa, ak 

vôbec niečo, spoločného. Inak povedané, stredoveká narácia o nových nerímskych politických 

subjektoch, sa ničím nelíši od narácie súčasnej fantasy literatúry (pozri príklad rozprávania J. 

R. R. Tolkiena a jeho dielo Pán prsteňov). Záver, ktorý z takejto premisy plynie je jasný – 

rovnako ako nikdy neexistovali hobiti, neexistovali ani Longobardi, alebo Vandali, rovnako 

ako, samozrejme, ani Slovania. Existoval iba literárne narácie o nich. Meno Slovanov potom 

nie je ich vlastné meno, meno, ktorým sami seba nazývali (endonominum), ale menom 

(exonominom), ktorým doboví narátori pomenovali, inak neidentifikovaných barbarov na sever 

od Dunaja bez toho aby oni o tom vedeli. Keďže Slovania reálne neexistovali, museli byť 

„vyrobení“ a to je aj prípad metodologického postupu Florina Curtu a jeho diela „The making 

of the Slavs“. Akokoľvek takejto a jej podobným hypotézam chýba to najhlavnejšie „motív“, 

pre ktorý by to „promotóri“ mena Slovan, to jest Jordanes a Prokopios robili. Navyše takýto 

prístup je v dosť vážnom protiklade so zaužívaným modelom antickej historiografie a geografie 

kloniť sa aj v prípade „zjavenie sa“ nových politických jednotiek na ich severných hraniciach 

pri ich deskripcii k starým a overeným menám. 

Realisti oproti tomu poukazujú nato, že potenciál k vzniku spoločenstva s určitým 

osobitým menom je ukotvený v možnostiach sociálnych dejín ľudstva ako takých. Jeho vznik, 

v prvom pláne revolučná identifikácia s novým menom (žiadna postupná „etnogenéza“, ale 

revolučné, ad hoc, jednorazové pozitívne hlasovanie relatívne uzavretej komunity o novom 

mene), je začiatkom realizácie tejto možnosti. Aj realistické chápanie ranostredovekého kmeňa, 

komunity s vyhraneným sebaoznačením (endonominom) má svoje skryté nebezpečenstvá. 

Najvýznamnejším z nich je, že existencia takéhoto spoločenstva, sa obvykle, najčastejšie bez 

akéhokoľvek pokusu o dôkaz, apriori prenáša (premieta) aj do času, keď ešte meno takéhoto 

spoločenstva vôbec neexistovalo. Ešte horšie, z metodologického hľadiska je potom posúvanie 

súčasného stavu (anticipácia) rozšírenia určitej identity smerom do pradávnej minulosti, 

najlepšie bez akéhokoľvek pramenného dokladu. Ako za všetko hovoriaci príklad uveďme 

automatické priraďovanie súčasného sídelného areálu tých, ktorí sú ochotní identifikovať sa 
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s menom Slovan, s rôznymi menami, ktoré nám zachovala antická a ranostredoveká geografia 

a historiografia. Aj k takejto možnosti je však potrebné vždy zaujať kritické, to jest negatívne 

stanovisko.  

Spoločné kolektívne vedomie každého spoločenstva je totiž postavené na kultúrnej 

tradícii spoločne zdieľanej pamäte („memórie“), ktorá má svoj jedinečný pôvod, bod, moment 

vzniku („origo“). Túto kultúrnu pamäť, tvorí jeho konštantné (nemeniace sa) osobité vlastné 

meno a ďalšie, zväčša premenné identifikačné znaky spoločenstva tvoriace „vis“, to jest 

„význam“ tohto mena podľa jeho aktuálneho obsahu a kontextu. Neprítomnosť špecifického 

mena spoločenstva v prameňoch je, či už to robíme radi, alebo nie, dôvodom na pozastavenie 

akýchkoľvek úvah o predchádzajúcej existencii takéhoto spoločenstva. V opačnom prípade, ak 

neexistuje meno spoločenstva, pripustíme svojvoľné špekulácie, ktoré sa svojou bezbrehosťou 

vymykajú akejkoľvek kontrole formálnej logiky a tým, čo aj elementárnemu náznaku vedeckej 

kritiky. To ale, bohužiaľ, vôbec neznamená, že práve takéto názory sa netešia popularite 

u značnej časti verejnosti. Paušálne vzaté to napríklad v prípade Slovanov môže znamenať aj 

automatické prepájanie ich dejín s dejinami antických Ilýrov, či Sarmatov. To, že takéto názory, 

bývali bežné napríklad aj v barokovom dejepisectve, treba pokladať za normálne, z dnešného 

hľadiska však ide o názory prekonané, a netreba o nich ďalej hovoriť.  

Na začiatku tejto state sme konštatovali, že zvláštnosťou, ale i najväčšou slabinou 

glosovanej diskusie (finančne iste nákladnej) o otázke rozšírenia a stabilizovania sa nerímskych 

identít, v čase kolapsu Rímskeho impéria je aj to, že až na výnimky v nej chýba seriózne 

zamyslenie, analýza príčin, ktoré viedli k etablovaniu identity stále najpočetnejšieho 

spoločenstva Európy – Slovanov. 
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Česko-uhorské vzťahy v rokoch 1270 – 1272 

 
Ján Lukačka a Jakub Palko 
 

Začiatkom sedemdesiatych rokov 13. storočia sa Uhorské kráľovstvo nachádzalo 

v zložitej vnútropolitickej i zahraničnopolitickej situácii. 35-ročná vláda kráľa Bela IV. 

skončila začiatkom mája roku 1270. Na trón nastúpil jeho prvorodený syn ako uhorský kráľ 

Štefan V. Hneď na začiatku jeho vlády utiekli niekdajší verní stúpenci Bela IV. na čele so 

Štefanovou staršou sestrou, vojvodkyňou Annou Mačvianskou do Prahy k českému kráľovi 

Přemyslovi Otakarovi II., pričom Anna so sebou zobrala i časť uhorského kráľovského 

pokladu, ktorý neskôr Přemysl Otakar II. odmietol Štefanovi vydať. Z významných uhorských 

šľachticov našli útočisko v Čechách predovšetkým bývalý palatín a jeden z veliteľov vojska 

kráľa Bela IV. v bitke pri Isaszegu, Henrich Hedér z Kyseku, a v neskoršej mierovej zmluve sa 

spomína i jeho syn Ivan. Henrich zostal na českom dvore vyše dvoch rokov, v podstate počas 

celej samostatnej vlády Štefana V. Svoje postavenie v Čechách navyše posilnil svojím sobášom 

s príslušníčkou vysokopostaveného šľachtického rodu Lichtenburgovcov, ktorý patril 

k najvýznamnejším českým rodom tohto obdobia. Odmietnutím navrátenia spomínaných 

predmetov získal neskôr Štefan V. vhodnú zámienku na obnovenie vojny s českým kráľom. 

Okolnosti spomenutého úteku na český dvor spomínajú viaceré pramene. Opát 

korutánskeho kláštora Viktring vo svojej kronike zachytil tieto udalosti slovami: „Toho roku 

[1270] zomrel starší uhorský kráľ Belo a jeho dcéra [Anna], svokra [Přemysla] Otakara k nemu 

prišla z Mačvy a zobrala najcennejšie klenoty a poklady kráľovskej moci a korunu, ktoré tajne 

priniesla k Přemyslovi Otakarovi.“ Otakar Štajerský, od ktorého čiastočne čerpal aj spomínaný 

opát Viktring, vojvodkyňu Annu nazýva „kráľovnou z Mačvy“ a o tom, že po Belovej smrti 

mala údajnú kráľovskú korunu a ďalšie časti pokladu vo svojej držbe hovorí, že jej ich zveril 

pred smrťou sám Belo IV. Konkrétne Otakar Štajerský hovorí o „(...) troch uhorských 

pokladoch, ktoré náležali Uhorskému kráľovstvu.“ V dôsledku úteku Henricha z Kyseku 

a ostatných veľmožov sa do rúk českého kráľa dostalo i niekoľko hradov na uhorsko-

moravskom/rakúskom pohraničí. Podľa súčasnej literatúry išlo napr. o už viac krát spomínaný 

hrad Vasvár, Šopron, Güssing v dnešnom Rakúsku, Köszeg v Maďarsku a ďalšie. 

Ďalšia udalosť, ktorú mohol Štefan využiť ako formálnu zámienku k obnovenie bojov 

o bývalé babenberské krajiny sa naskytla, keď ešte v roku 1269 zomrel korutánsky a kranský 
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vojvoda Ulrich III. Sponheimský. Ten síce testamentom odkázal svoje krajiny českému kráľovi 

Přemyslovi Otakarovi II., ale jeho vdova Agneša zase vtedy ešte žijúcemu uhorskému kráľovi 

Belovi IV., s ktorým bola v príbuzenskom zväzku. Starnúci kráľ Belo sa o tieto územia 

pravdepodobne už nezaujímal, no Štefan získal ďalšiu zámienku na začatie nových bojov.  

Ďalším krokom, ktorý Štefan V. urobil krátko po prevzatí trónu bolo, že stúpencov jeho 

otca, ktorí zostali v Uhorsku zosadil z postov vysokých krajinských hodnostárov a nahradil ich 

vlastnými, jemu lojálnymi ľuďmi. Dokazuje to pomerne veľké množstvo listín, ktoré Štefan 

vydal krátko po svojom nástupe na trón celého Uhorska. V tomto čase často len obnovoval 

a potvrdzoval výsady, ktoré udelil jeho otec, no udeľoval i nové, predovšetkým pre ním 

dosadených ľudí. 

V auguste 1270 Štefan uskutočnil cestu do Poľska, aby v Krakove navštívil vojvodu 

Boleslava V. Hanblivého, manžela jeho sestry Kunigundy (Kingy). Návštevu zaznamenali 

viaceré poľské letopisy, pričom ju časovo zaradili v rozmedzí rokov 1268 – 1273, aj keď dnes 

už vieme, že sa určite uskutočnila koncom augusta 1270. Z týchto letopisov asi najkonkrétnejší 

záznam má Letopis krakovských Františkánov, ktorý však udalosť datuje do roku 1268: „Toho 

roku, 26. augusta, prišiel uhorský kráľ Štefan do Krakova navštíviť hrobku svätého Stanislava 

a tiež aby stretol vojvodu Boleslava, svojho švagra, ktorý mal totiž za manželku jeho sestru, 

pani Kunigundu. Spomenutý kráľ tiež zabezpečil večný mier a spojenectvo pred relikviou 

svätého Kríža, a to isté tiež urobil tenže vojvoda [Boleslav] a všetci baróni z oboch strán.“ 

Letopis krakovskej kapituly zaznamenal už k správnemu roku 1270 informáciu o dĺžke 

Štefanovho pobytu v Krakove: „Pán Štefan, uhorský kráľ prišiel 26. septembra do Krakova, 

a zostal [tu] dva dni, avšak tretieho dňa sa vrátil späť.“ Taktiež Letopis Traski k roku 1270 

píše: „Toho roku prišiel uhorský kráľ Štefan navštíviť hrobku svätého Stanislava, a tiež videl 

sa so [svojím] švagrom, vojvodom Boleslavom, ktorý mal za manželku jeho sestru, pani 

Kunigundu, a uzavreli medzi sebou mier a spojenectvo.“ Krakovský letopis a letopis Sędziwoja 

návštevu datujú až do roku 1273 a majú len informáciu o návšteve hrobky svätého Stanislava. 

Žiadne záznamy o stretnutí Štefana s Boleslavom V. Hanblivým alebo Kunigundou (Kingou) 

Poľskou sa tu nenachádzajú. Navyše Štefan zomrel už v roku 1272. Štefan návštevou 

malopoľského kniežaťa Boleslava V. Hanblivého zaiste dosiahol svoj cieľ, keď získal člena 

bývalej „protičeskej“ koalície na svoju stranu i po smrti svojho otca Bela IV. Ako ukáže vývoj 

v nasledujúcich mesiacoch až rokoch, niektoré poľské kniežatá sa opäť zapoja do bojov proti 
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českej strane, i keď len nepriamo, teda útokmi na spojencov českého kráľa Přemysla Otakara 

II.  

Okrem krakovského kniežaťa mal od septembra predchádzajúceho roku na svojej strane 

i protičesky naladeného neapolského kráľa Karola I. z Anjou, s ktorým sa Štefanova rodina 

spojila dvojitým sobášom, a ktorý mal navyše pomerne veľký vplyv na pápežský štát. Štefanovi 

prípravu vojny snáď uľahčovala i skutočnosť, že Rímska cirkev bola už poldruha roka bez 

pápeža, takže nemal kto ovplyvňovať Štefanove prípravy na novú vojnu s Přemyslom 

Otakarom II., ani krotiť jeho pomstychtivú a bojovnú povahu, ako sa o to snažili pápeži Urban 

IV. (v pontifikáte 6/1961-10/1264) a po ňom Klement IV. (2/1265-11/1268), i keď nie celkom 

úspešne. Nový pápež Gregor X. zasadol na Petrov stolec až začiatkom septembra roku 1271. 

Štefan V. si opäť začal nárokovať Štajersko a podporoval Filipa Sponheimského, pri 

jeho pokusoch o nastolenie svojej vlády v Korutánsku. Navyše Štefana podporoval i ďalší člen 

bývalej protičeskej koalície, jeho ďalší švagor dolnobavorský vojvoda Henrich XIII. z rodu 

Wittelsbachovcov, ktorý mal za manželku ďalšiu Štefanovu sestru, Alžbetu. Štefanovo 

spojenectvo s poľskými kniežatami, bavorským vojvodom a navyše s tichou podporou Karola 

I. z Anjou už predstavovalo pomerne veľkú silu. Štefan navyše tradične disponoval aj oddielmi 

rýchlej kumánskej jazdy, ktorú vo veľkom využíval i v tretej uhorsko-českej vojne. 

Po takmer desaťročnej prestávke sa teda druhou polovicou roka 1270 začala ďalšia fáza 

uhorsko-českého súperenia o pozíciu hegemóna v strednej, resp. stredovýchodnej Európe. 

Nasledujúcich 8 rokov bolo vyplnených neustálymi vojenskými stretmi a šarvátkami, ktoré 

nakoniec skončili až bitkou pri Dürnkrute koncom augusta 1278, ktorá sa v slovenskej i českej 

historiografii už tradične zvykne označovať ako bitka na Moravskom poli. 

Přemysl Otakar II. sa už v máji roku 1270 presunul do Znojma, odkiaľ začal pripravovať 

obranu svojich krajín. To, že tento krok učinil v rovnakom mesiaci, kedy zomrel Belo IV. 

naznačuje, že tak isto ako Štefan, aj on sa začal pripravovať na novú vojnu s uhorskými susedmi 

a ich spojencami. Záznam jedného z českých letopisov snáď naznačuje, že sa český kráľ v roku 

1270 snažil posilniť obranyschopnosť krajiny: „Toho roku kráľ Otakar vystaval na rozličných 

miestach vo svojom kráľovstve mnoho domov a zámkov.“ Vojská českých, rakúskych a ďalších 

spojencov však museli byť zostavované postupne. Došlo síce k istým malým vojenským 

šarvátkam, no tie nenaberali na sile. Bolo uzavreté dočasné trojmesačné prímerie v Brne 

a dohodnuté bolo stretnutie oboch kráľov pri Bratislave. Přemysl Otakar II. musel navyše uznať 
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Filipa Sponheimského za člena Štefanovej strany, čo značne posilnilo Filipove nádeje na 

presadenie svojej moci v Korutánsku. 

Cieľom oboch panovníkov bolo predovšetkým dočasne zachrániť krehký mier medzi 

oboma stredoeurópskymi štátnymi celkami. O tejto udalosti sa zachovalo pomerne veľké 

množstvo záznamov v naračných prameňoch, hlavne rakúskej proveniencie. Dostupné české, 

uhorské a poľské naračné pramene nevenovali tomuto stretnutiu pozornosť. Zmienky 

o stretnutí spomínajú i listiny a listy, ktoré vydal Přemysl Otakar II., neskôr aj Štefan V.  

Anonymná kronika kláštora v Zwettli o stretnutí píše: „Otakar, kráľ český a vojvoda 

rakúsky mal stretnutie s uhorským kráľom Štefanom, na ostrove, situovanom medzi Bratislavou 

a Pottenburgom. Pred očami biskupov, prelátov a barónov, ktorí sa zúčastnili z oboch strán, 

uzatvorili formou prísahy mier, spojenectvo a úprimné priateľstvo.“  

Výklad spomenutých rakúskych prameňov chybne naznačuje, že králi sa medzi sebou 

zmierili a dokonca uzavreli nejakú formu spojenectva. V skutočnosti sa však nič z toho nestalo. 

Obaja panovníci sa iste snažili získať čas na ďalšiu prípravu vojny, ktorá skutočne onedlho aj 

vypukla.  

 Na stretnutie obaja panovníci dorazili len s malým sprievodom. Údajný list, ktorý zaslal 

Přemysl Otakar II. Štefanovi V., hovoril o ôsmich osobách na každej strane. Medzi 

sprevádzajúcimi členmi Přemyslovej družiny bol napríklad novozvolený salzburský arcibiskup 

Fridrich z Walchenu. Stretnutie na ostrove uprostred rieky Dunaj sa konalo asi 16. októbra 

1270. Pramene zachytili údajnú nedôveru medzi oboma kráľmi a tiež nepripravenosť 

diplomacie uhorského kráľa a ľstivý tón mierových dohovorov, ktoré mali dať Uhrom 

príležitosť k nečakanému útoku.  

 Čo sa týka diplomatických prameňov, tie sú na informácie o niečo bohatšie. Problémom 

je pochybnosť niektorých z nich. Samotné stretnutie mal navrhnúť práve Přemysl Otakar II. 

V liste, ktorý zaslal Štefanovi navrhoval dojednanie mierovej zmluvy, ktoré vyzeralo 

spravodlivo a priateľsky pre obe strany. Po tradičných zdvorilostných formulkách 

a vyhláseniach český kráľ navrhuje, aby sa stretli „(...) na ostrove neďaleko Bratislavy 

a Pottenburgu, rovnako zastúpení ôsmimi osobami (...).“  

 Po uzavretí dohody Přemysl Otakar II. vydal ďalšiu listinu, ktorá vysvetľuje dôvody 

spoločného zmierenia a pripisuje ich tomu, že oba rody sú rodinne spriaznené: „(...) že spolu 

s pánom Štefanom, najváženejším kráľom Uhorským (atď.), sme spriaznení nielen jedným, ale 

dvojitým rodinným zväzkom, ktorý nás spojil v priateľstve, a že ako naše pokrvné príbuzenstvo, 
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tak aj naše švagrovstvo nás povolávajú k prísahe spojenectva (...).“Štefan pravdepodobne 

nepociťoval k českým príbuzným nijaké veľké priateľstvo už len z dôvodu, že ešte počas jeho 

bojov s otcom v minulom desaťročí, práve jeho najbližší rodinní príslušníci často krát spriadali 

plány na oslabenie jeho pozície v Uhorsku. Spomeňme si napríklad na to, ako jeho „milovaná 

sestra Anna,“ ako ju svojho času zvykol menovať vo svojich listinách, proti nemu dokonca 

povstala s vlastným vojskom, s ktorým počas občianskej vojny v roku 1264 vraj vtiahla priamo 

do Sedmohradska. Jeho druhá sestra, Kunigunda (Kinga) Poľská údajne žiadala českú kráľovnú 

Kunigundu, aby presvedčila Přemysla Otakara II., aby vojensky zasiahol v prospech Bela IV. 

Nevieme, nakoľko sú informácie v týchto údajných listoch pravdivé, no je isté, že niektorých 

svojich bývalých odporcov sa Štefanovi podarilo po smrti otca získať na svoju stranu (Kinga 

Poľská a jej manžel Boleslav V. Hanblivý, Alžbeta Bavorská atď.). Navyše v tomto čase mal 

Štefan pravdepodobne i vojenskú podporu Mačvianskeho vojvodstva, pretože, po úteku Anny 

do Čiech zostal jej syn Belo Mačviansky verný Štefanovi.  

 Čo sa týka výsledkov stretnutia, najdôležitejším bodom bolo jednoznačne predĺženie 

trojmesačného prímeria, ktoré bolo uzavreté začiatkom leta v Brne o ďalšie dva roky. Panovníci 

sa zaviazali tento čas vydržať „(...) bez akéhokoľvek nepriateľstva a zla až do sviatku Svätého 

Martina, ktorý bude o dva roky, ako sme s ním samým [Štefanom] určili, čo v našom mene 

i v mene našich verných sľúbili sme dodržať, tak ako aj ctihodní otcovia páni arcibiskupi 

salzburský atď. a ďalší naši verní a prívrženci, ktorých menujeme z našej strany (...).“ Ako to 

už býva zvykom pri uzatváraní podobných dohôd, ani v tejto zmluve nesmie chýbať hrozba 

exkomunikácie všetkými možnými osobami, ktoré boli oprávnené tento trest vykonať: „(...) k 

zaručeniu ich väčšej poslušnosti sme tiež nižšie uvedené články poistili, totiž že ak sa niekto 

z nás dopustí ich porušenia, bol by postihnutý exkomunikáciou pápeža a všetkých pánov 

kardinálov, arcibiskupov a biskupov.“  

 Z uhorskej strany sa zachovala listina vydaná až v roku 1271, v ktorej Štefan V. 

vymenúval zásluhy istého Rolanda, klužského župana a severínskeho bána, ktorý sa podľa 

listiny zúčastnil tohto stretnutia. 

 Uzatvorené prímerie využil Přemysl Otakar II. na presadenie svojich záujmov 

v Korutánsku a Kransku. Kráľovské vojsko sa v novembri zmocnilo hlavného sídla odporu 

Filipa Sponheimského, mesta Ľubľana a ďalších miest, pričom pramene hovoria, že na to použil 

veľké množstvo ozbrojených mužov. Filip sa musel uspokojiť s priznanými aquilejskými 

dôchodkami. Šľachta, ktorá sa odmietla poddať Přemyslovej moci sa utiahla do Uhorska ku 



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

19 
 

Štefanovi V. (Viliam zo Scharfenbergu a Mikuláš z Löwenbergu). Už v decembri sa Přemysl 

Otakar II. vydal na spiatočný pochod cez Alpy. V Judenburgu dosiahol prevedenie 

salzburských lén do svojich rúk a vydal sa ďalej na sever.  

 Napriek uzatvorenému prímeriu s českou stranou, vtrhol Štefan ešte v posledných 

mesiacoch roka 1270 do Rakúska a Štajerska. Pramene zaznamenali rozličné informácie 

o tomto uhorskom vpáde. Kým niektoré hovoria len o tom, ako „Kumáni spustošili Rakúsko 

a Čechy,“ ďalšie sú na informácie oveľa bohatšie. Zaujímavé údaje priniesla Zwettelská 

kronika, ktorej autor dokonca (pravdepodobne však s istou dávkou zveličenia) aj vyčíslil straty, 

ktoré útokom Štefanových vojsk utrpelo Rakúsko: „Medzitým uhorský kráľ Štefan, po 

vypovedaní mieru, ľstivo a pevnou rukou vtiahol do Rakúska s privedenými [vojskami], a po 

zavraždení dvadsaťtisíc mužov, žien a detí sa vrátil do Uhorska.“ Ďalší prameň hovorí, že počas 

tohto vpádu „Kumáni a Uhri mnohých zajali a v mesiaci novembri ich odvliekli z Rakúska.“ 

Ďalšiu časť vojska poslal Štefan na miesto, kadiaľ sa mal Přemysl Otakar II. vracať 

z Korutánska na sever. Ten sa o tom však dozvedel a prekročil Alpy na inom mieste, 

pravdepodobne cez mestá Mariazell a Lilienfeld, cesta cez ktoré bola v tejto ročnej dobe oveľa 

náročnejšie na pochod vojska. 

 Zahájenie nového ťaženia do Uhorska zo strany Přemysla Otakara II. bolo teda už len 

otázkou krátkeho času. Rakúska šľachta dokonca ani nečakala na koordináciu Přemysla 

Otakara II., ale po Štefanovom útoku z konca roka 1270 vytvorila tzv. spoločenstvo šľachty, 

ktorého kapitánom bol istý Siegfried Waehingarius. Tí chceli údajne kvôli koristi a iste 

i odplatou za predošlý vpád Štefanových jednotiek na ich územia vtrhnúť do Uhorska, no vraj 

keď chceli prekročiť bližšie nedefinované (zamrznuté) jazero, veľké množstvo ozbrojencov sa 

utopilo, konkrétne pramene hovoria o „40 významných šľachticoch a ďalších 300 silných 

mužoch.“ O udalosti sa zmieňujú aj niektoré ďalšie rakúske pramene, no rozdielne informácie 

prinášajú len veľmi zriedkavo. Každopádne odhad letopisca o stratách sa nám zdá byť reálny. 

Zmienka o vpáde Rakúšanov a Štajerčanov na územie Uhorska a jeho plienenie sa nachádza aj 

v jednom z letopisov viedenskej proveniencie (Historia annorum 1264-1279), no vodcovia 

týchto skupín, prípadne akékoľvek zmienky o účastníkoch tu úplne absentujú. Navyše v tomto 

letopise nesedí ani chronologické radenie udalostí roku 1270, keď sa údajný útok zmieneného 

spoločenstva mal odohrať ešte pred smrťou kráľa Bela IV. a kráľovnej Márie Laskarisovej. 

Z nášho ďalšieho skúmania spomenutého prameňa vyplýva, že tento letopis je pri opise udalostí 

pomerne nepresný a neúplný, navyše udalosti často zaradzuje do iného časového obdobia, 
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v akom sa skutočne odohrali. Spomenutý opis údajného vpádu tohto spoločenstva počas tretej 

uhorsko-českej vojny do Uhorska sa nám preto zdá nepravdepodobný. Podporuje to i fakt, že 

počas štvrtej uhorsko-českej vojny (1272 – 1273) vykonali až dva úspešné vpády do Uhorska, 

o čom sa zmienili iné, dôveryhodnejšie pramene. Vzhľadom na to skôr predpokladáme, že 

letopisec zachytil práve plienenie Rakúšanov a Štajerčanov v Uhorsku, ktoré sa odohrali o dva 

roky neskôr. Ďalšie zmienky alebo náznaky akejkoľvek ich činnosti sa už v dostupných 

naračných prameňoch až do konca roku 1272 nevyskytujú. 

 Začiatkom roka 1271 ešte Přemysl Otakar II. zaslal list Rímskej kúrii, v ktorom sa 

sťažuje na vpád uhorských a kumánskych oddielov do Rakúska koncom predchádzajúceho 

roka. Veľmi podrobne tu popisuje podmienky zmluvy, uzatvorenej medzi ním a Štefanom na 

jeseň roku 1270, nevynecháva ani hrozbu uvalenia exkomunikácie na toho, kto zmluvu poruší. 

Ťažko povedať, či tým Přemysl Otakar II. chcel dosiahnuť exkomunikovanie svojho uhorského 

protivníka, no v každom prípade takýto scenár by mu bol v budúcnosti veľmi nápomocný. 

Štefan by tak mohol stratiť podporu svojich katolíckych, najmä poľských, bavorských a 

neapolských spojencov, ktorí by sa v prípade podpory exkomunikovaného panovníka mohli 

taktiež dostať do nemilosti Rímskej kúrie. Pápežský stolec bol v tomto čase ešte stále prázdny 

a nevie sa, ako a či vôbec Rímska kúria na tento list a obvinenia reagovala. O jej prípadných 

krokoch sa taktiež nič nevie. To nás utvrdzuje v názore, že tak, ako v prípade, keď českí 

spojenci ešte v prvej polovici 60. rokov spustošili Varaždínsky komitát, ani teraz nad vinníkom 

nedodržania dohody nebola vyrieknutá exkomunikácia. Český kráľ v liste okrem iného nazýva 

Štefana V. prívlastkami ako nespoľahlivý kráľ, nestabilný partner, človek nedodržiavajúci 

dohody, nezabúda tiež vymenovať svoje dŕžavy, ktoré utrpeli ťažké straty a odsudzuje členov 

korutánskej, kranskej a moravskej šľachty, ktorí sa pridali na Štefanovu stranu a utiekli pod 

jeho ochranu do Uhorska. V čase, kedy tento list český kráľ zaslal do Ríma sa už však 

pravdepodobne pripravoval na vpád do Uhorska, ktorý skutočne uskutočnil na jar roku 1271.   

 Koncom marca sa Přemysl Otakar II. zdržiaval v moravskom Brne, kde sa postupne 

schádzalo celé jeho vojsko, ktoré tvorili, podobne ako pred desiatimi rokmi, Česi spolu s „(...) 

Rakúšanmi, Brandenburčanmi ďalšími rozličnými národmi (...).“ Významnú zložku 

Přemyslovho vojska tiež tvorili Moravania. Menovite medzi českými spojencami boli 

brandenburský markgróf Oto V., vojvoda Brunšvický z rodu Welfovcov, vojvodovia zo 

Sliezska a Opoľska a grófi zo stredného Nemecka, z oblasti vplyvu Wettinovcov. Podľa 
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šiesteho Klosternburského pokračovania vojsko českého kráľa pozostávalo z vojakov „(...) z 

Rakúska, Štajerska, Čiech a Korutánska, Saska, Poľska a z ďalších krajín (...).“ 

 V prvej polovici apríla Přemysl Otakar II. spolu s vojskami spojencov vtrhol cez rieku 

Moravu do Uhorska, pričom boli dobyté hrady Devín a Stupava („Tewen et Stampha“), taktiež 

v prvom útoku padla Bratislava, kde Přemysl Otakar II. umiestnil posádku viedenských 

mešťanov o sile asi 1500 mužov, ktorí sa cestou pripojili k českým spojencom. Po prvotnom 

úspechu sa s vojskami vybral ďalej na západ a cestou na Trnavu padli ďalej hrady Svätý Jur, 

Pezinok, Červený kameň a nakoniec i samotné mesto Trnava. Nasledovalo prekročenie rieky 

Váh, na čo bolo potrebné vystavať ďalší drevený most, a podľa klosternburského letopisca bolo 

„(...) celé územie medzi riekami Váh a Hron aj s nitrianskym biskupstvom úplne vyplienené.“ 

Ani v jednej z prepracovaných českých monografií sa nespomína vypálenie biskupského 

archívu. Údajne český kráľ požadoval od šľachty, sídliacej na dobytom území prísahy 

poslušnosti. Takto sa mal zaviazať i nitriansky biskup a ďalší šľachtici a mešťania, ktorí sa 

zároveň dali pod ochranu českého kráľa. Po odtiahnutí spojeneckých vojsk z týchto území však 

od svojich sľubov odstúpili. Po dobytí Nitry sa český kráľ „(...) s vojskom vrátil do Bratislavy, 

po drevenom moste prekročil Dunaj, obľahol a dobytím obsadil hrad Altenburg, mesto Mošon 

a ďalšie mestá, ktorých obyvateľov presídlil, Altenburg opravil, Mošon vyplienil (...).“Týmito 

slovami opisuje ďalší Přemyslov postup jeden z letopiscov.  

 Doterajší opis priebehu tejto vojny by mohol nesprávne naznačovať, že spojenci okolo 

českého kráľa zatiaľ nenarazili na nijaký vážnejší odpor. Ide o to, že Štefan sa priamej bojovej 

zrážke vyhýbal. Iste mal v živej pamäti katastrofu spred desiatich rokov pri Kressenbrunne, 

kedy sa musel sám zachraňovať útekom. Z donačných listín, ktoré Štefan vydal po tejto vojne 

však vyplýva, že obliehané mestá a hrady kládli českým vojskám odpor. Už v roku 1271 

daroval Štefan komesovi Alexandrovi a jeho synom Dominikovi a Karolovi dedinu Vysoká pri 

Morave za (okrem iného) obranu Stupavy zo začiatku Přemyslovho ťaženia do Uhorska. 

O kladení odporu máme zmienky i pri obliehaní mesta a hradu Nitra, keď Štefan V. v roku 1271 

daroval dedinu Diviacka Nová Ves istému Joachimovi zo Seku, ktorý vytiahol z hradu proti 

obliehateľom, bol zajatý a neskôr sa vykúpil za 70 mariek striebra. Uhorské kráľovské listiny 

zachovali aj informácie o priebehu vojny po prekročení Dunaja. Nie všetky hrady a pevnosti 

náporu spojeneckých vojsk českého kráľa podľahli. Napr. kráľovská listina, vydaná v druhej 

polovici septembra 1271, teda len pár dní po uzatvorení mierových zmlúv, vyzdvihuje obrancov 
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hradu Purbach na uhorsko-rakúskych hraniciach, ktorých viedol istý Sydou, syn komesa 

Sydoua. Spomenutý hrad nebol dobytý. 

 Pri Mošoni sa Štefan prvý krát pokúsil výraznejšie oslabiť pozície českých spojencov. 

Podľa letopisca sa Štefanovo vojsko skladalo z „Kumánov, Rusov, Grékov, Bulharov, Slovanov, 

Uhrov a zhromaždených obyvateľov nespočetného množstva ďalších jeho krajín (...).“ 

Anonymná viedenská história ešte poznamenáva, že Mošon v tom čase nemala opevnenie, preto 

nebolo možné ju ubrániť. Toto tvrdenie sa nám overiť nepodarilo, no keďže letopisec dobytím 

Mošone a Šoprone ukončuje Přemyslovu výpravu, nemožno pokladať jeho informácie za práve 

najpresnejšie. O neskoršej bitke na rieke Rábe sa ani nezmienil. K väčšej bitke však ešte stále 

nedošlo, pretože Štefan aj so svojimi vojskami opäť ustúpil. V konečnom dôsledku bola táto 

Štefanova taktika celkom úspešná, pretože česká strana začínala mať problémy so 

zásobovaním. 

 Nasledoval pokus o vyjednávanie, pri ktorom uhorskú stranu zastupoval palatín Mojš, 

ale pokus o dohodu nebol úspešný. Přemysl Otakar II. žiadal vydanie všetkých dobytých území 

(juhozápadné Slovensko, časť Zadunajska a Burgenland), čo uhorskí zástupcovia jasne 

odmietli. 

 Pravdepodobne najväčšia bojová zrážka tejto vojny sa odohrala 21. mája 1271 na rieke 

Rábe. Podľa Viedenského pokračovania sa „(...) medzitým uhorský kráľ Štefan 

s nespočítateľným množstvom Kumánov a Uhrov ponáhľal postaviť sa českému kráľovi, ktorý 

táboril neďaleko rieky, zvanej Rába. Ale proti českému kráľovi nemohol nič robiť a keď sa 

zrazili, mnohí [z Uhrov] sa utopili a na úteku boli pozabíjaní.“ Podľa citovaného prameňa 

česká strana slávila veľké víťazstvo, no opis priebehu bitky sa opäť až nápadne podobá zrážke 

pri Kressenbrunne spred desiatich rokov. Friedrich zo Sonnenburgu, potulný básnik a 

minnesänger, ktorý pochádzal z južného Tirolska a sprevádzal Přemysla Otakara II. na tejto 

i ďalších jeho výpravách, venoval pozornosť i tomuto jeho údajnému „veľkému víťazstvu.“ 

Podľa neho do tohto času spojenci dobyli už 20 pevností, premostili 8 riek a popisuje aj ďalšie, 

iste zveličené udalosti. Uhorské pramene tvrdia o výsledku bitky niečo úplne iné, napríklad 

pisár Viedenskej obrázkovej kroniky zaznamenáva k bitke síce stručný, ale veľmi výstižný, 

čiastočne už spomenutý zápis: „[Štefan] (...) Otakara, českého kráľa, ktorý pritiahol do 

Uhorska s Čechmi, Rakúšanmi, Brandenburčanmi ale aj s ďalšími pomiešanými národmi, 

s veľkou silou pri rieke Rábe na hlavu porazil a hrdinsky obrátil na útek.“ Nedá sa konštatovať 

nič iné, ako že aj tento autor jednoducho zveličoval. Niektoré z neskorších uhorských 
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kráľovských listín, vydaných až za vlády Ladislava IV. Kumánskeho rovnako hovoria 

o porážke Přemysla Otakara II. Nakoniec spomenieme ešte Šimona z Kézy, ktorý v kronike 

zaznamenal, že Štefan Přemysla Otakara „hrdinsky odrazil“ („expulit virtuose“), teda 

v podstate o udalosti hovorí to isté, čo Marek z Káltu. Často krát sú však tieto výrazy odlišné 

jeden od druhého len kvôli rozdielnosti prekladu do slovenčiny. Svojsky vykladá priebeh bitky 

na Rábe český kronikár 16. storočia Václav Hájek z Libočan: „(...) pustil se [Otakar] dále do 

Uherské země a přitáhl k jedné řece, jenž slove Rapcha, a tu nalezl Štěpána s Uhry pohotově. 

Čechové málo pozastavivšie se k bitvě se šikovali, Uhří, neb prvé pohotově byli, prvé bitvu 

začali a také prvé utekli. Čechové když silau mocí počali se na ně valiti, Uhří nechavše po zemi 

utíkali do vody s břehů padali a tu se jích mnoho ztopilo. Štěpán král k Budínu pospíšil, ale 

Ottakar jeho honiti nechtěl, neb zima byla, radějí se s svým lidem do Vídne obrátil.“ Z ktorých 

starších prameňov Václav Hájek čerpal nevieme, no ako vyplýva z citovaného úryvku, 

odtiahnutie českých vojsk po tejto bitke pripisuje nepriaznivému (chladnému) počasiu, i keď 

vieme, že bitka sa odohrala v druhej polovici mája. O pochybnosti tohto prameňa sa všeobecne 

vie, preto citovanému textu neprikladáme veľkú výpovednú hodnotu. 

 Bitka sa pravdepodobne, ako píše Richard Marsina v syntetickom spracovaní 

stredovekých slovenských dejín, skončila „nevýrazným víťazstvom českého kráľa,“ no zdá sa, 

že bitka skutočne zastavila postup českých vojsk. Koncom mája totiž české vojská ustupujú, 

pravdepodobne kvôli problémom so zásobovaním a iste i únave z ťažkých bojov. Následkom 

tohto ústupu sa dobyté pevnosti a mestá postupne začali opäť vracať do uhorských rúk. 

Vojenské operácie boli skutočne veľmi komplikované z hľadiska zásobovania vojsk 

a vzhľadom na ich pestré zloženie iste i kvôli vhodnej koordinácii. Český kráľ musel trikrát 

nechať premostiť rieku (Morava, Váh, Dunaj), čo v tom čase nebolo vôbec jednoduché. 

 To, že sa Přemysl Otakar II. koncom mája 1270 stiahol z Uhorska však v žiadnom 

prípade neznamenalo, že sa vojna skončila. Iniciatívu agresora prevzal Štefan, ktorý dokázal 

skutočnosť, že Přemysl Otakar II. po ústupe z Uhorska rozpustil svoje vojská, plne využiť vo 

svoj prospech: „Keď sa uhorský kráľ Štefan dozvedel, že jeho [Přemyslovo] vojsko bolo po 

odtiahnutí rozpustené, vyslal do Rakúska a na Moravu 30 tisíc silných vojakov, ktorí ihneď 

a bez varovania napadli a požiarmi vyplienili mnohé dediny na Morave, zabíjali a zajímali 

chudobných a ženy, deti odvliekli a onedlho na to sa opäť vrátili do Uhorska.“ Z poľského 

prostredia udalosti zachytil napríklad letopisec kapituly v Krakove. Navyše počas tohto 

pustošenia Přemyslových krajín sa k Štefanovi pridali i viacerí jeho zahraniční spojenci, 
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menovite Henrich XIII. Dolnobavorský, ktorý zaútočil zo západu a Boleslav V. Hanblivý s 

ďalšími poľskými kniežatami napadli územia Sliezska. Kým Henrich Bavorský svojím 

postupom priamo podporil Štefana V., poľskí spojenci sledovali prevažne vlastné ciele, no je 

pravdepodobná istá časová koordinácia podniknutých akcií zo všetkých troch strán, pretože 

všetky tri vpády sa uskutočnili v priebehu letných mesiacov roku 1271.  

 Henrich XIII. Bavorský zvolil podobnú taktiku ako Štefan V. Zmienky o tomto vpáde 

do Rakúska sú v porovnaní s podobnými Štefanovými výpadmi pomerne zriedkavé. Jediný údaj 

sa nám podarilo nájsť v pokračovaní letopisu kláštora Lambach, ktorý sa nachádzal priamo na 

území, ktoré týmto útokom utrpelo straty: „Medzitým bavorský vojvoda Henrich viedol z druhej 

strany do Rakúska na tisíc ozbrojencov ako pomoc uhorskému kráľovi Štefanovi, a požiarmi 

a drancovaním úplne spustošil všetko až po Wels.“ 

 Čo sa týka pôsobenia Štefanových poľských spojencov, tu to bo bolo o niečo 

komplikovanejšie. Približne v tom istom čase, ako spustili svoje útoky Štefan V. a Henrich 

XIII., napadol vojvoda Boleslav Krakovský Ota V., syna brandenburského markgrófa Ota III., 

ktorý bol tradičným spojencom Přemysla Otakara II. vo všetkých doterajších uhorsko-českých 

vojnách. Letopis kapituly v Poznani o útoku hovorí: „Roku Pána 1271 vojvoda Boleslav 

zoskupil zo svojej krajiny obrovské vojsko, a z Kujavska, kde vtedy vládol, vtiahol do krajiny 

[okolo] Santockého hradu, ktoré držal pod nemeckou správou Oto, syn markgrófa Ota, 

a strašne ju zničil drancovaním, vypaľovaním, ruinovaním a dobývaním miest.“ Okrem 

Boleslava V. Hanblivého sa na výprave zúčastnili aj ďalšie poľské kniežatá – Leško Čierny, 

mazovské knieža Konrád II. a veľkopoľský vojvoda Boleslav Pobožný. O ďalších konkrétnych 

osobách, ktoré sa výpravy zúčastnili, ako i o ich činnosti, spôsobených stratách atď. vieme 

vďaka pomerne podrobným listom vroclavského biskupa Tomáša. 

 Útok Henricha Bavorského bol iste priamou podporou uhorského vpádu z leta 1271. Zo 

strany bavorského vojvodu išlo jednak o plnenie spojeneckých záväzkov, ktoré mu voči 

Štefanovi V. vyplývali najmä z toho, že mal za manželku jeho sestru Alžbetu, a iste tým 

sledoval i vlastný zisk, keďže sa v citovanom prameni spomína pustošenie tisícky ozbrojencov. 

Poľské kniežatá sledovali prevažne vlastné záujmy, no nedá sa vylúčiť, že minimálne 

načasovanie útoku do Sliezska naplánovali tak, aby prebiehali súčasne s akciou Uhrov 

a Bavorov.  
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 Dňa 2. júla 1271 vydali uhorskí biskupi listinu, v ktorej napomínajú Štefana, aby 

dodržiaval dočasný mier a zmieril sa s českým kráľom. V tom čase Štefanove vojská obliehali 

Bratislavu, ktorú ešte stále držala spomínaná viedenská posádka. Konečné mierové zmluvy boli 

vydané už 3. júla 1271 pred Bratislavou z uhorskej strany, a 14. júla 1271 v Prahe z českej 

strany. Ide o detailne prepracované dokumenty, ktoré zahŕňajú oveľa väčší počet vtedajších 

európskych kráľov, kniežat, vojvodov a ďalších európskych cirkevných i svetských 

hodnostárov, ako sa zúčastnilo samotného konfliktu.  

 Do mierových dohôd každý z panovníkov zaradil menovite i všetky krajiny, ktorým 

vládol podľa svojej titulatúry. Z oboch strán sa rokovaní zúčastnili vysokí cirkevní i svetskí 

hodnostári. Na strane Štefana V. to bol vesprímsky biskup Pavol, slavónsky bán Roland, 

varadínsky prepošt magister Benedikt a kráľovský komorník Egíd. Na strane Přemysla Otakara 

II. sa zúčastnili olomoucký biskup Bruno, predstavený rádu minoritov pre Rakúske krajiny 

Hartpern, moravský podkomorník Hartleb z Popovic, moravský maršálek Bohuš, ďalší 

zástupcovia z Moravy a iní.  

 Nasleduje prvý bod mierovej zmluvy, ktorý hovorí o nedeliteľnosti a nedotknuteľnosti 

oboch kráľovstiev. Obaja panovníci sem zahrnuli všetky krajiny zo svojej titulatúry. Hranice 

týchto dŕžav sa mali vrátiť do roku 1270, teda do tej podoby, v akej sa nachádzali ešte za života 

kráľa Bela IV. Štefanove dŕžavy so všetkými podriadenými krajinami podľa mierovej zmluvy 

predstavovalo územie Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, Vladimírska, 

Kumánska, Bulharska a územia Slavónskeho vojvodstva („a celé vojvodstvo Slavónske“). Ide 

skôr vlastne o tradičnú titulatúru uhorských kráľov v 13. storočí, pretože reálnu a hlavne trvalú 

moc nad niektorými z vymenovaných dŕžav v skutočnosti Štefan ani jeho predchodcovia 

nemali (napr. Bulharsko, Haličsko etc.). Česká strana sem zahrnula územia Českého 

kráľovstva, ďalej Rakúsko, Štajersko, Korutánsko, Moravu, Chebsko, Kransko a územie 

severoitalského Pordenone. 

 Obe vyhotovenia mierovej zmluvy boli zaslané dvom spojencom každej strany, ktorí sa 

zároveň zaviazali, že v prípade ďalších konfliktov medzi Štefanom V. a Přemyslom Otakarom 

II. ich nepodporia, neposkytnú im vojenskú podporu ani inú formu pomoci. Na uhorskej strane 

to bol sicílsky a neapolský kráľ Karol I. z Anjou a vojvoda Henrich XIII. Dolnobavorský, 

z českej strany zase brandenburský markgróf Oto V. (syn Ota III., tradičného spojenca 

Přemysla Otakara II., ktorý zomrel v roku 1268) a meißenský markgróf Henrich. 
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 Ďalší článok zmluvy má pre našu prácu význam z viacerých hľadísk. Hovorí 

o pohraničných uhorských hradoch, ktoré prešli do rúk českého kráľa po tom, ako ich majitelia 

utiekli do Prahy po nástupe Štefana V. na uhorský trón v máji predchádzajúceho roku. Okrem 

konkrétnych názvov hradov a ďalších lokalít sú tu vymenovaní i samotní šľachtici. Celkovo 

malo ísť o 10 hradov a ich majiteľov. Z toho najvýznamnejšiu časť tvorili panstvá Henricha I. 

z Kyseku. Na území dnešného Maďarska malo ísť o hrady Köszeg, lokalitu Vrch svätého Vida 

a ďalej hrady Stadtschlaining a Bernstein v dnešnom Rakúsku (v Burgenlande). Okrem nich 

mali s Henrichom I. prejsť do českých rúk ďalej hrad „Chertus“ (dnešný Gaas v Rakúsku) 

a nemenovaný hrad Farkaša zo Zaguria (Záhoria) v Chorvátsku. Henrichov syn Ivan (v listine 

menovaný ako Ján) mal do českých rúk preniesť dva hrady, zvané Štrigova na dnešnom 

chorvátsko-slovinskom pohraničí. Ďalej sa tu spomína hrad Dobrá, pri ktorom sa ako majitelia 

uvádzajú istí Mikuláš a Štefan, synovia Pavla. Nakoniec je v zmluve uvedený hrad „Row,“ kde 

je ako jeho majiteľ uvedený istý komes „Merch, syn Gyamura.“ Išlo o viac-menej významné 

lokality na západnom uhorskom pohraničí. Všetky tieto hrady mali byť navrátené do uhorských 

rúk, čím ich vlastníctvo automaticky prešlo do Štefanových rúk. To si však vyžadovalo 

aj riešenie problémov s utečenými uhorskými šľachticmi, ktorým tieto hrady pôvodne patrili. 

Spomenutí šľachtici získali status poddaných Přemysla Otakara II. a Štefan V. sa zaviazal 

nepodnikať proti nim nijaké kroky. Okrem uvedených príslušníkov šľachty na český dvor odišla 

aj vojvodkyňa Anna Mačvianska, no správu nad oblasťou Mačvianskeho vojvodstva v tomto 

období už mal v rukách jej syn Belo Mačviansky, synovec kráľa Štefana V., preto 

nepredpokladáme, že by sa do rúk Přemysla Otakara II. dostali akékoľvek lokality z tejto 

oblasti.  

 Štvrtý článok zmluvy hovorí o „zradcoch“ zo strany Přemysla Otakara II. Išlo o dvoch 

už spomínaných šľachticov, Viliama zo Scharfenbergu a Mikuláša z Löwenbergu, ktorí sa 

utiahli na dvor Štefana V. po tom, ako Přemysl Otakar II. presadil svoju moc v Korutánsku 

a Kransku ešte v jeseni 1270. Na rozdiel od spomenutých uhorských utečencov, ktorí i po tejto 

vojne dostali útočisko u českého kráľa, v prípade Viliama a Mikuláša tomu tak nebolo. Štefan 

V. sa zaviazal „(...) neposkytovať akékoľvek útočisko zradcom zo strany českého kráľa, ktorí 

k nám utiekli, a nebude im daná ani pomoc alebo akákoľvek rada, ale radšej ich vyobcujeme 

za hranice, a nebude im poskytnuté ani akékoľvek útočisko alebo opatera od našich priateľov 

alebo poddaných.“ V budúcnosti však Štefan V. tento záväzok celkom nenaplnil.  
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 V prípade znepriatelenia spojencov jednotlivých strán sa obaja králi zaviazali 

nepodporovať svojich spojencov v prípadných sporoch, ale mali hrať úlohu sprostredkovateľov 

obnovenia mieru a vzájomného priateľstva medzi nimi. Ak by neboli schopní dosiahnuť 

dohodu, úlohu sprostredkovateľov by prevzali cirkevní hodnostári, teda arcibiskupi a biskupi. 

Česká strana sa týmto krokom iste snažila poistiť proti ďalším konfliktom so spojencami 

Štefana V., hlavne voči bavorskému vojvodovi Henrichovi a poľským kniežatám. Zmluva 

obsahovala aj riešenie problému prípadného útoku samotného českého kráľa a jeho 

vnútroštátnych prívržencov: „Ak v budúcnosti vysvitne, že český kráľ, alebo jeho priatelia, 

alebo ľudia z jeho krajiny z akejkoľvek príčiny porušia mier, alebo ho akokoľvek inak narušia, 

týmto činom spadnú pod ortieľ exkomunikácie, ktorú by verejne vykonali ctihodní otcovia 

biskupi pasovský, olomoucký a pražský, a nech tento skutok účinne drží a zviaže rušiteľa mieru 

a spojenectva. Sám český kráľ sa podriadil jurisdikcii týchto biskupov, ktorí by neboli 

obmedzení ďalšími listinami, výsadami alebo privilégiami, udelenými, alebo v budúcnosti 

udelenými od Svätej stolice.“ Vyhlásenie z konca citovanej časti je zaujímavé hlavne z dôvodu, 

že sám Přemysl Otakar II. disponoval istým privilégiom, ktoré mu udelila Rímska kúria ešte 

v 50. rokoch. Podľa neho mohol byť exkomunikovaný jedine pápežom a nie arcibiskupmi, 

biskupmi, alebo inými cirkevnými hodnostármi. Prípadnú exkomunikáciu nad Štefanom V. 

mali vyrieknuť dvaja uhorskí arcibiskupi, teda ostrihomský alebo kaločský, alebo ktorýkoľvek 

zvolený biskup. 

 V listinách sú uvedené i dlhé zoznamy uhorských a českých hodnostárov, ktorí sa 

taktiež zaviazali udržiavať mier s druhou stranou. Z uhorských hodnostárov to bol napríklad 

palatín, šopronský župan a sudca Kumánov Mojš, slavónsky bán Joachim Gutkeled, kráľovský 

komorník a bratislavský župan Egíd, bratia Matúš (II.) a Peter (I.) Čákovci a ďalší. Z českých 

barónov je tu uvedený kráľovský komorník Ondrej, maršálek Bohuš z Drahotuš, moravský 

komorník Hartleb a ďalší. 

 Přemysl Otakar II. sa ďalej zaviazal, že nebude podporovať príbuzného Štefana V., 

menom rovnako Štefan, ktorý vzniesol nároky na uhorský trón po smrti kráľa Bela IV. Keďže 

však mal Štefan V. v tom čase dvoch legitímnych synov, táto hrozba sa nezdala príliš aktuálna. 

Naopak Štefan sa úplne zriekol akejkoľvek ďalšej podpory Filipa Sponheimského, ktorý v tom 

čase spravoval severoitalskú Aquileu. 

 Jedným z najdôležitejších bodov zmluvy, ktorý mal iste veľký význam ako pre Štefana 

V., tak i pre Přemysla Otakara II. je článok, hovoriaci o zrieknutí sa nárokov na krajiny 
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babenberského dedičstva Štefanom. Uhorský kráľ sa i v mene svojich dedičov a nástupcov 

zriekol akýchkoľvek nárokov na krajiny Štajerska, Korutánska, Kranska a Vindickej marky. 

Pre českého kráľa bolo toto vyhlásenie iste kľúčové, pretože Štefan sa na rozdiel od svojho otca 

Bela IV. odmietol týchto nárokov vzdať už pred vyše 10 rokmi, pri uzatváraní viedenskej 

dohody po bitke pri Kressenbrunne. Čo je zaujímavé, Štefan sa zároveň vzdal nároku na 

spomínaný uhorský kráľovský poklad. V tejto zmluve sú už predmety, ktoré pred rokom 

odniesla vojvodkyňa Anna Mačvianska z Uhorska konkrétne vymenované. Podľa listiny malo 

ísť o korunu, meč, retiazku, sedlá, čaše a ďalšie klenoty. Zaujímavé pre nás sú hlavne prvé dva 

predmety, teda koruna a meč, ktoré sa tradične zaradzujú k uhorským korunovačným klenotom. 

To, či naozaj išlo o skutočnú svätoštefanskú korunu a meč je dnes stále predmetom dohadov 

historikov z viacerých dôvodov. Štefan sa predsa dal opäť korunovať takmer okamžite po 

nástupe na uhorský trón, aj keď o možnej absencii pravej Svätoštefanskej kráľovskej koruny 

uvažoval už József Deér. To by naznačovalo, že korunovačné insígnie (hlavne korunu) mal 

vtedy vo svojich rukách, pretože z neskoršieho vývoja uhorských dejín vieme, že uhorská 

šľachta panovníka, ktorý bol korunovaný bez zaužívaných uhorských tradícií (svätoštefanská 

koruna, Stoličný Belehrad, ostrihomský arcibiskup) mohla len ťažko uznať. A Štefan túto 

podporu dostal (aj keď nie v celom rozsahu, vzhľadom na útek časti šľachty do Prahy). Preto 

je nepravdepodobné, že by pri svojej korunovácii využil iné klenoty. Čo sa týka spomínaného 

meča, tu je už pravdepodobnosť jeho pravosti o niečo vyššia. Tento meč je dodnes uložený 

v chráme svätého Víta v Prahe. Neskôr, v druhej polovici 70. rokov poslal Přemysl Otakar II. 

už kráľovi Ladislavovi IV. Kumánskemu list, kde sa zaviazal tieto poklady vrátiť.  

 V zmluvách obaja panovníci uverejnili i dlhé súpisy svojich údajných spojencov 

a priateľov z radov európskych panovníkov a vysokých cirkevných hodnostárov Svätej ríše 

rímskej, ktorí však mali za úlohu pravdepodobne len zvýšiť prestíž jednotlivých kráľov.  

 Na strane uhorského kráľa sú uvedení: francúzsky kráľ Filip III. Smelý, sicílsky 

a neapolský kráľ Karol I. z Anjou so synom Karolom (II.) Chromým, byzantský cisár Michal 

VIII. Palaiologos so synom Andronikom (II.), ďalej poľské kniežatá na čele s Boleslavom V. 

Krakovským a Boleslavom Veľkopoľským, dolnobavorský vojvoda Henrich XIII., vojvoda 

Belo Mačviansky, brat českej kráľovnej Kunigundy (Kunhuty), srbský kráľ Štefan Uroš II. so 

synom Štefanom Dragutinom (II.), bulharský cár Sviatoslav, Haličský vojvoda Lev I. s bratom 

Mstislavom a zoznam ukončuje ešte ďalší rurikovec, vladimírsky vojvoda Vasiľ (Vasilko). 
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 Český zoznam je ešte o niečo obsiahlejší, aj keď často sa obmedzuje len na jednotlivé 

tituly, ktorých nositelia vo forme konkrétnych osôb nie sú spomenutí. V popredí stojí anglický 

kráľ Henrich III., obaja zvolení rímski králi Richard z Cornwallu i Alfonz X. Kastílsky, 

arcibiskupi z Mohuču, Magdeburgu a Salzburgu, rýnsky falckgróf Ľudovít, meißenský 

markgróf Henrich Jasný, vojvodovia saský, brunšvický, brabantský a limburský, durínsky 

landtgróf Albert, landsbergský markgróf Teodor, brandenburský markgróf Oto V., sliezski 

vojvodovia Henrich, Boleslav a Konrád Hlohovský a vroclavský a kujavský vojvoda Leško 

Čierny, manžel vnučky Bela IV. Gryfiny. 

 Za zmienku stojí ešte jeden bod dohody, v ktorom sa obaja panovníci dohodli, že pozdĺž 

celého pohraničia, ktoré susedí s krajinami pod správou Přemysla Otakara II. (hranica uhorsko-

moravská/rakúska/štajerská/kranská) budú pôsobiť poverení kráľovskí úradníci, ktorí budú mať 

hlavne právomoc riešiť prípadné spory medzi jednotlivými stranami. 

 Medzi najdôležitejšie výsledky tohto mieru jednoznačne patrí zrieknutie sa nárokov na 

bývalé babenberské krajiny Štefanom V. a naopak zo strany českého kráľa zrieknutie sa 

všetkých dobytých pevností, hradov a miest, ktoré držal v Uhorsku, vrátane hradov, ktoré do 

českých rúk preniesli odídenci z radov šľachty po nástupe Štefana V. na trón v máji roku 1271. 

Mierová zmluva ďalej vytvorila obraz mocenského usporiadania v stredovýchodnej Európe, 

kedy dve veľmoci z tejto oblasti okolo seba zoskupili veľké množstvo spojencov z okolia oboch 

kráľovstiev. Údajné priateľstvo a spojenectvo so západoeurópskymi monarchami (anglický, 

kastílsky a francúzsky kráľ) nepovažujeme za veľmi reálne, obaja panovníci tým chceli zaiste 

len zvýšiť vlastnú prestíž. Pre porovnanie, v mierovej zmluve po druhej česko-uhorskej (1261) 

vojne sa takýto článok vôbec nenachádzal. 

 Podmienky mierovej zmluvy teda neboli príliš tvrdé ani pre samotného Štefana V., 

pretože okrem vzdania sa nároku na rakúske krajiny (hlavne Štajersko, ktoré aj tak Štefan 

v tomto období neovládal) vlastne uhorská strana o nič neprišla. S istou dávkou 

zjednodušovania sa dá povedať, že Štefan ratifikoval ešte mierovú zmluvu uzatvorenú vo 

Viedni z roku 1261, kde sa týchto území na rozdiel od svojho otca vzdať odmietol. Nedoriešený 

však zostáva problém údajných korunovačných klenotov, pretože neexistuje jediný 

nespochybniteľný dôkaz, že koruna, ktorá bola odnesená vojvodkyňou Annou Mačvianskou 

bola skutočne korunou svätoštefanskou. Pramene navyše nehovoria ani o definitívnom 

navrátení týchto predmetov do rúk uhorských panovníkov.  
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 Začiatkom apríla 1272 zaslal novozvolený pápež Gregor X. Štefanovi list, ktorý bol 

pravdepodobne odpoveďou na nejakú, žiaľ asi nezachovanú výzvu na potvrdenie 

bratislavských dohôd z roku 1271 Svätou stolicou. Odpoveď rímskej kúrie v tomto liste bola 

ešte vyhýbavá a nejednoznačná. Pápež sa odvolával na to, že nemal ešte dostatok času 

preskúmať účinnosť niektorých článkov zmluvy, čím iste narážal napríklad na ustanovenie 

o exkomunikácii arcibiskupmi a biskupmi bez súhlasu Kúrie. Situácia sa zmenila začiatkom 

mája, kedy pápež mier potvrdil. Vzápätí bulu potvrdili i ostrihomský arcibiskup Filip 

a vacovský biskup Filip za uhorskú stranu a biskupi pražský Ján a olomoucký Bruno za českú 

stranu. 

 Ku koncu svojej vlády však Štefan urobil krok, ktorým odhalil svoj budúci úmysel 

znovu začať vojnu s Přemyslom Otakarom II. Pravdepodobne niekedy v lete 1272 vydal Štefan 

donačnú listinu, ktorou daroval Mikulášovi z Löwenbergu hrad Samobor („Zamobur“) 

v Chorvátsku so všetkými prináležitosťami a dôchodkami. Podľa tejto listiny ho Štefan tak 

odmenil za verné služby, ktoré preukazoval ako jemu, tak už i Belovi IV. pri bojoch proti 

Přemyslovi Otakarovi II. Ďalej bola táto donácia vydaná ako odškodnenie za majetky, ktoré 

Mikuláš stratil v Štajersku, keď otvorene začal podporovať uhorských kráľov. Problémom však 

bolo, že podľa mierovej zmluvy z júla 1271 mal Štefan V. Mikuláša (spolu s Viliamom zo 

Scharfenbergu) vyobcovať z Uhorska a neposkytnúť mu nijakú ochranu či pomoc. Navyše na 

zozname svedkov je uvedený na prvom mieste jeden z ručiteľov mieru, ktorý mal v prípade 

nedodržania podmienok Štefana exkomunikovať, ostrihomský arcibiskup Filip. Tieto 

skutočnosti naznačujú, že uhorská strana mala skutočne v úmysle boje s českým kráľom 

obnoviť. Tejto vojne však zabránila predčasná smrť Štefana V., ktorý po dvoch rokoch 

samostatnej vlády zomrel 6. augusta 1272 vo veku 33 rokov na dunajskom ostrove Csepel. 
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Jagelovské obdobie uhorských dejín1 

 

Stanislava Kuzmová  

 

V poslednej tretine 15. a začiatkom 16. storočia vďaka početnému potomstvu poľského 

kráľa Kazimíra Jagelovského (1427 – 1492, poľský kráľ 1447 – 1492) a jeho ženy Alžbety 

Habsburskej (1436 – 1505, od r. 1454 poľská kráľovná) získali potomkovia litovského kniežaťa 

Jagela (Jogailo) nielen poľskú korunu (až traja synovia Kazimíra za sebou sedeli na poľskom 

tróne), ale Vladislav II. (1456 – 1516) aj českú a uhorskú korunu a dcéry Kazimíra a Alžbety 

sa vydali za kniežatá v nemeckých krajinách. Okolo roku 1500 tak jagelovská dynastia, 

presnejšie Kazimírova rodina (výraz familia Casimiri sa objavuje opakovane v dobových 

prameňoch, vizuálnym zobrazením pojmu je drevoryt v tzv. Štatúte Laského z roku 1505), 

vládla na značnom území Európy niekoľkým krajinám a ich vplyv siahal aj za ich hranice. Bolo 

to obdobie ich veľkého rozmachu a potenciálu, ktoré však nedokázali pretaviť do stabilnejšieho 

výsledku, ich pozícia v strednej Európe postupne slabla a prišli o českú a uhorskú korunu v 

bitke pri Moháči. V dôsledku týchto okolností a aj zmlúv jagelovských panovníkov s „domus 

Austrie“ sa začalo obdobie habsburskej dominancie v tieni Osmanskej ríše. 

Kým panovníci z Jogailovho rodu vládli Poľsku takmer 200 rokov, v Uhorskom 

kráľovstve bola ich vláda relatívne krátkym obdobím. Niekoľko desaťročí po krátkej epizóde 

Vladislava III., poľského kráľa (Vladislava I. ako uhorského kráľa), protikráľa Ladislava 

Pohrobka, ktorý zomrel v Bitke pri Varne v boji proti Turkom (1440-44), Vladislav II. získal 

uhorskú korunu v r. 1490, po ňom nastúpil na trón jeho syn Ľudovít II., ktorý zomrel v ďalšej 

bitke proti Turkom pri Moháči v r. 1526. Týchto 36 rokov uhorských dejín sa v historiografii 

zvyčajne nazýva jagelovským obdobím. Ako epilóg k nemu, ženy z toho istého rodu, Anna 

a Izabela, sa stali manželkami dvoch súperiacich panovníkov, ktorí si rozdelili Uhorsko po 

moháčskej katastrofe.  

 

                                                           
1 Text čerpá z nasledujúcich štúdií autorky: The memory of the Jagiellonians in the Kingdom of Hungary, and in 
Hungarian and Slovak national narratives. In Remembering the Jagiellonians. Ed. N. NOWAKOWSKA. London 
and New York: Routledge, 2018, s. 71-100.; Rodinné stretnutia a dynastické summity Jagelovcov koncom 15. a 
začiatkom 16. Storočia. In Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515). Ed. Eva 
FRIMMOVÁ. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť – RádioPrint, 2017, s. 43-60. 



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

36 
 

Jagelovské obdobie a Jagelovci v uhorskej a slovenskej historiografii a historickej pamäti 

Porážka pri Moháči sa stala prizmou, cez ktorú bola jagelovská vláda hodnotená 

a súdená. Prehratá bitka a to, čo po nej nasledovalo, zmenilo celkovú situáciu v Strednej 

Európe: bol to začiatok habsburskej dominancie, niektorými interpretovaný ako strata uhorskej 

nezávislosti, s neustálou prítomnosťou osmanských Turkov. Z tohto uhla pohľadu mohla byť 

vláda Jagelovcov vnímaná len ako úpadok a zlyhanie, a jagelovskí panovníci ako slabí 

a nekompetentní. Toto bol pohľad, ktorý sprostredkovali už kritickí, sklamaní a nostalgickí 

súčasníci, ktorí dávali obdobie do kontrastu so slávnou vládou Mateja Korvína. Historici sa 

neraz chytili do tejto pasce. Obraz Jagelovcov v historickej pamäti je značne statický: slabí 

králi, ktorí nerozhodovali o najdôležitejších otázkach, ale skôr boli obeťami druhých, či už to 

boli zlí radcovia, magnáti alebo okolnosti. Korene týchto trendov a schematických zobrazení 

uhorských Jagelovcov a ich vlády sa dajú nájsť už v 16. storočí a z nich čerpala aj neskoršia 

historiografia.  

Vladislav II. je zobrazovaný (a aj vnímaný v historiografii) ako slabý kráľ, 

s nedostatkom finančných prostriedkov, najčastejšie známy v populárnej pamäti ako „kráľ 

dobře“, ktorý prikyvoval na každú otázku alebo žiadosť. Táto tradícia pochádza už zo 16. 

storočia; český kronikár Ján Dubravius (1552) spomína, ako musel žobrať o víno na večeru, 

pretože kráľovské pivnice boli prázdne. Kontrast medzi vládou Mateja Korvína a Jagelovcov 

je stereotypom medzi historikmi od čias ich súčasníkov – správ vyslancov na budínskom dvore, 

rečí na snemoch a pomoháčskej tradície o „dobrom kráľovi Matejovi.“ Jagelovskí panovníci 

nemali svojich dvorných historikov, ktorí by oslávili ich činy, okrem humanistu Antonia 

Bonfiniho, ktorý chválil v dielach činy Mateja Korvína a pokračoval aj v službách Vladislava, 

ale jeho Dekády predstavujú istú nostalgiu za Korvínovými časmi a po Bonfiniho smrti na jeho 

prácu nenadviazal žiadny ďalší kráľovský historiograf.  

Obraz Ľudovíta II. v historickej pamäti je najčastejšie obrazom mladého, 

nezodpovedného kráľa, ktorý bol pod vplyvom zlých radcov a manželky, ale nadovšetko 

dominuje jeho smrť v bitke pri Moháči. Spomienky očitých svedkov a účastníkov udalostí, 

ktoré viedli k porážke, sú subjektívne a ovplyvnené tým, čo nasledovalo. Jeden 

z najvlyvnejších opisov bitky pri Moháči podáva Štefan Brodarič, ktorý ho venoval poľskému 

kráľovi Žigmundovi I. Starému – predstavuje apológiu Ľudovíta (a Uhrov) ako odvážneho, 

dokonca až cnostného hrdinu a mučeníka, ktorý položil život za krajinu. Ďalším prameňom sú 

spomienky Juraja Sriemskeho (v literatúre známeho ako Georgius Sirmiensis alebo Szerémi), 
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plné klebiet a frustrácie, ktoré podávajú značne negatívny pohľad na celé obdobie a prezentujú 

Ľudovíta ako neschopného a ľahkovážneho mladíka. Ďalšia z tradícií hovorí dokonca o tom, že 

Ľudovít nezomrel pri ústupe z bitky, ale bol zavraždený uhorskými šľachticmi. 

Rozdielne historiografické tradície, s rozdielnym pohľadom na Moháč, sa sformovali 

v dvoch centrách po rozdelení Uhorského kráľovstva po Moháči, kedy Ferdinand I. a Ján 

Zápoľský bojovali o trón, v kráľovskom Uhorsku na západe krajiny a v Sedmohradsku. 

Pozitívna pamäť o Ľudovítovi, na základe opisu Brodariča, sa presadila najmä v oficiálnych 

kruhoch kráľovského Uhorska pod vládou Habsburgovcov (historiografická tradícia 

Istvánffyho) a u podporovateľov protitureckého ťaženia. Negatívny obraz, ktorý zahŕňal nielen 

porážku pri Moháči, ale aj stratu „nezávislosti“ v podobe zisku uhorskej koruny 

Habsburgovcami, spopularizovala široko rozšírená kronika Gašpara Heltaiho (v maďarčine, 

čerpal aj z Bonfiniho), hlavne v sedmohradskom protestantskom prostredí. Táto 

protihabsburská, niekedy vnímaná až ako národne zafarbená, rétorika bola známa už z dobovej 

propagandy v 16. storočí (ako napr. pri rákošskom sneme v r. 1505 alebo v tábore Jána 

Zápoľského po Moháči) a získala na sile počas stavovských povstaní. 

Staršia uhorská, maďarská aj slovenská historiografia nadväzovala na základné 

tendencie spomenuté vyššie. Dôraz na úpadok (v porovnaní z korvínovským obdobím) a 

tragédiu Moháča bol témou najmä uhorskej a maďarskej historickej spisby. V staršej slovenskej 

historiografii tieto motívy nehrali až takú dôležitú úlohu. Za všetkých spomenieme F. Sasinka 

a jeho syntézu stredovekých dejín Uhorského kráľovstva (1871), v ktorej zdôrazňuje podiel 

Slovákov na jeho vzniku a správe a ich pozíciu v rámci kráľovstva. Pri Jagelovcoch nadväzuje 

na Palackého a Horvátha, okrem iných, kladie dôraz na slovanský pôvod dynastie, ich 

schopnosť porozumieť jazyku a poddaným v Českom kráľovstve a slovanské mená. Sasinek 

hodnotí Vladislava II. ako dobráka, ktorému chýbala prísnosť zoči-voči oligarchom a nevyužil 

šancu zjednotiť svoje koruny s poľskou a vytvoriť silnú dynastiu; “maďarskí historici”, ako 

píše Sasinek, ho kritizujú, ale neberú do úvahy, že nemal okolo seba skutočných vlastencov, na 

ktorých by sa mohol v ťažkej situácii spoľahnúť. Podobne hodnotí aj jeho syna Ľudovíta, ktorý 

v jeho očiach mohol byť schopným panovníkom, aj preukázal istú odvahu a múdrosť, ale pre 

svoju nestálosť a charakter nestačil na ťažkú kráľovskú úlohu. 

V posledných desaťročiach historici prehodnocujú niektoré aspekty vlády Jagelovcov 

v Uhorsku a opravujú niektoré zakorenené tvrdenia, ktoré ovplyvnili aj celkový obraz obdobia 

(napr. Neumann, Tringli, Szabó, ktorí nadväzujú na hdonotenia Kubinyiho, Radyho a pod.). 
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Niektoré z nich padli už skôr, ako napr. obraz totálneho úpadku financií a nedostatočnosti 

vojenskej sily, v porovnaní s vládou Mateja Korvína, do veľkej miery oslavovanej 

v historiografii a historickej pamäti. Téza o upadajúcej kráľovskej a centrálnej moci ešte 

obstojí, ale osobnosti jagelovských panovníkov neobídu v hodnotení až tak zle. Znaky 

prichádzajúcej krízy sa objavili už za vlády Korvína a hádky a boje medzi rôznymi frakciami 

prispeli k negatívnemu vývoju a tragickým následkom, avšak vonkajšie okolnosti, hlavne 

osmanské útoky a nedostatočná pomoc iných krajín (okrem pápežstva), boli za tejto situácie 

rozhodujúce pre osud kráľovstva a jeho porážku. 

V mnohých prehľadoch dejín Uhorska v 15. storočí sú ústrednou témou vzťahy medzi 

korunou a stavmi; mnoho štúdií sa venuje stavom, snemom, zákonom a voľbe kráľa. Ďalšími 

témami sú kráľovský dvor (napr. A. Kubinyi), zahraničná politika, humanizmus a renesancia 

a podobne. V poslednom období historici prehodnocujú aj obraz Vladislava II., a namiesto klišé 

a karikatúry vyzdvihujú jeho charakterové črty a silné stránky ako pokojnú, mierovú autoritu, 

ktoré boli skreslené stáročnými tradíciami (zosumarizované napr. u Tibora Neumanna). Pamäť 

o Moháči a s ňou spojené mýty a legendy, ako aj obraz “národnej tragédie” bola tiež v 

poslednom období populárnou témou najmä v maďarskej historiografii. Slovenské prehľady 

obyčajne prezentujú toto obdobie ako vek slabých kráľov a feudálnej anarchie, spomínajú 

roľnícke povstanie v r. 1514 a jeho dôsledky, Moháč ako míľnik vývoja v Strednej Európe a 

začiatok habsburskej monarchie a osmanskej okupácie. V slovenskej historiografii boli v 

poslednom období témami napr. niektoré aspekty vlády Vladislava I. Jagelovského (napr. aj 

krádež uhorskej koruny a spomienky dvornej dámy Heleny Kottanerovej), mocný rod 

Zápoľských a jeho jednotliví predstavitelia (napr. Hedviga Zápoľská), a v rámci výročia 

viedenského kongresu aj stretnutie panovníkov v Bratislave a vo Viedni v r. 1515. 

 

Jagelovská dynastia, reprezentácia a stretnutia panovníkov 

Moderná historiografia obyčajne prináša obraz tohto obdobia ako súperenia jagelovskej 

a habsburskej dynastie o dominanciu v stredoeurópskom priestore. Jagelovci sú až chronicky 

známi pre svoju neschopnosť spolupracovať, koordinovať politiku a budúce plány a pre 

nedostatočnú dynastickú reprezentáciu. Snahy o koordinovanú stratégiu sú často len krátkodobé 

a zlyhávajú. Ich imidž je v tomto smere často v kontraste s Habsburgovcami, respektíve s ich 

obrazom v historiografii. 
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Komunikácia medzi Jagelovcami sa odohráva do veľkej miery prostredníctvom 

korešpondencie a vyslancov, diplomacie, ale v menšej miere aj prostredníctvom osobných 

stretnutí. Sústredíme sa na osobné stretnutia Jagelovcov, hlavne ako panovníkov susedných 

krajín – či už mali charakter rodinných stretnutí, alebo dynastických summitov, jedno od 

druhého sa nedá úplne oddeliť. Najčastejšie sa osobné stretnutia konali pri príležitostiach ako 

uzavretie mieru, sobášov a pri podobných najvyšších diplomatických rokovaniach. Ich 

stretnutia boli pomerne výnimočnou udalosťou. Bolo ich v danom období len niekoľko: 

mierové rokovania Vladislava s Jánom Albertom po boji o uhorskú korunu (1491), stretnutie 

bratov v Levoči 1494 a v Bratislave a vo Viedni v roku 1515. Bratia sa sporadicky stretli aj pri 

iných príležitostiach, môžeme spomenúť napríklad diplomatickú misiu kardinála Fridricha 

Jagelovského u brata Vladislava v Bratislave v roku 1499; cesty pravdepodobne 

najmobilnejšieho Jagelovca Žigmunda k svojim bratom pred nástupom na poľský trón, 

najčastejšie pobýval na dvore Vladislava (1498 – 1501) a navštevoval ho (Kozák). Vladislav, 

v tej dobe český kráľ, sa s otcom Kazimírom stretol aj v novembri 1474, pri mierových 

rokovaniach s Matejom Korvínom v Sliezsku (viac Kalous, stretnutie opisuje sliezsky kronikár 

Eschenloer, poľský Dlugoš, a po nich aj Bonfini). Okolo roku 1511 – 1512 sa objavujú 

v korešpondencii zmienky o plánoch na stretnutie Vladislava a Žigmunda vo Vroclavi (na 

ktorých mali preberať spoločnú stratégiu, Žigmundove plány na sobáš a Vladislavove starosti 

o budúcnosť Ľudovíta), ale nekonalo sa a bratia sa stretli až v Bratislave na jar roku 1515, 

v predvečer summitu s Maximiliánom. V 20. rokoch 16. storočia boli snahy o summit Ľudovíta, 

Žigmunda a Ferdinanda, motivované predovšetkým pomocou Uhorsku proti Turkom, ale aj 

vnútropolitickými záležitosťami, no nepodarilo sa ich zrealizovať; v roku 1523 Žigmunda na 

rokovaniach v Bratislave a Viedenskom Novom Meste zastupoval kancelár Krištof Šidlovický 

(Szydlowiecki), ktorého denník zo stretnutia sa zachoval dodnes. 

V nasledujúcom texte sa pozrieme na stretnutia Jagelovcov – v krátkosti v roku 1491, 

a detailnejšie na tie v rokoch 1494 a 1515 – a ich opisy v naratívnych prameňoch, ktoré vznikli 

na základe očitých svedkov či informácií z prvej ruky s krátkym odstupom: kým prvé dve sa 

dočkali literárnej interpretácie z pera Antonia Bonfiniho, správy o kongrese v Bratislave 

a Viedni podali Riccardo Bartolini a Johannes Cuspinianus. Ďalšími súdobými zdrojmi 

informácií sú korešpondencia, správy vyslancov, reči venované aktérom, uzatvorené zmluvy 

a podobne. Udalosť takého významu ako stretnutie panovníkov bola ideálnou príležitosťou na 

reprezentáciu panovníka, na posilnenie legitimity a propagáciu žiaduceho obrazu navonok. 
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Scenár panovníckych stretnutí aj ich opis v naratívnych prameňoch (dokumentárny, ale do 

určitej miery aj fiktívny, riadil sa určitými pravidlami) symbolicky charakterizovali vzájomné 

vzťahy aktérov v žiadanej podobe a poukazovali na ich rovnosť alebo prevahu (či snahu 

o prevahu) jednej strany. Porovnaj napr. opis stretnutia Mateja Korvína s Vladislavom 

Jagelovským ako českým kráľom v Olomouci roku 1479 u Bonfiniho (viac Kalous, Rituály 

a ceremonie při setkávání panovníků, 2009, s. 129-135). 

Najpodrobnejší opis stretnutí bratov Jagelovcov v rokoch 1491 a 1494, iste 

prispôsobený a do určitej miery fiktívny, prináša dvorný historik Vladislava II. Jagelovského, 

Antonio Bonfini. Taliansky autor venoval svoje nedokončené Dekády Vladislavovi II., a tomu 

zodpovedalo aj jeho vyobrazenie vzťahov medzi Jagelovcami. Hoci Dekády sa úplného vydania 

tlačou dočkali až v druhej polovici 16. storočia, mali značný význam v kontexte kráľovského 

dvora v Budíne a zrejme aj v kruhu súčasníkov humanistov. Vladislav podporil pokračovanie 

diela, ktoré Bonfini začal písať na objednávku jeho predchodcu Mateja Korvína. Udalosti, ktoré 

sa odohrali počas Vladislavovho panovania, spísal pravdepodobne niekedy okolo roku 1494/5. 

Niekoľko reprezentatívnych exemplárov sa prepisovalo na dvore a bolo súčasťou kráľovskej 

knižnice už v tom období a ďalšie sa spomínajú okolo rokov 1513/4, keď ich diplomat 

Cuspinianus odporúča Maximiliánovi. Bonfini na Vladislavovom dvore hovoril o sláve jeho 

rodu nielen prostredníctvom svojho historického diela, ale, ako sa v nich uvádza, aj predniesol 

panegyriku, oslavnú reč, na budínskom dvore pri príležitosti spomienky na Vladislavovho otca, 

poľského kráľa Kazimíra, ktorý zomrel v roku 1492. 

Po prvýkrát, odkedy Vladislav získal českú korunu, sa bratia z rodu litovského kniežaťa 

Jagela stretli pri mierových rokovaniach po ozbrojenom konflikte, v ktorom stáli proti sebe. 

Vladislav podpísal mierovú zmluvu s Jánom Albertom 20. februára 1491 v Košiciach, 

stretnutie literárne opísal Bonfini (viac napr. Baczkowski, Neumann). K ich osobnému 

stretnutiu dochádza pri obliehaní Košíc v zime 1490/91. Aby sa predišlo stretu dvoch vojsk, 

bratia, po iniciatíve Vladislava, seniora dynastie, podľa Bonfiniho, začnú rokovania v stane 

medzi dvoma tábormi. Bonfini opisuje scénu emotívnu pre oboch bratov. Bratia podpísali 

mierovú zmluvu, aj keď mier vydržal iba niekoľko mesiacov. Toto stretnutie „na bojovom 

poli”, hoci jeho opis obsahuje významné symbolické a ceremoniálne prvky, však nemalo taký 

významný reprezentatívny rámec ako oficiálne summity v Levoči a Bratislave a Viedni.  

Stretnutie v Levoči v r. 1494 bolo výnimočné nielen účasťou viacerých bratov 

Jagelovcov. Na rozdiel od viedenského kongresu v roku 1515, ktorý bol viac na očiach a tešil 
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sa pozornosti viacerých autorov-informátorov, ktorí si dali záležať na propagácii podujatia, 

rokovania na Spiši boli spojené s tajnosťami. Aj to prispelo k tomu, že informácie o obsahu 

rokovaní, ako aj o ceremoniálnom priebehu, sú v porovnaní s rokom 1515 do značnej miery 

obmedzené. Summit bol pokusom o koordinovanú politiku a vzájomnú pomoc, ako aj 

urovnanie vzťahov po turbulentných rokoch 1490 – 1492. Medzi problematickými obdobiami 

vzťahov medzi Vladislavom a Jánom Albertom a zlyhaniami pokusov o spoluprácu vyčnieva 

levočské stretnutie ako vzácny príklad spoločnej stratégie. Napriek tajnostiam a nedostatku 

informácií, samotné konanie stretnutia vzbudzovalo zvedavosť za hranicami a vyvolávalo 

dojem jagelovskej jednoty. 

V Levoči boli prítomní uhorský kráľ Vladislav, poľský kráľ Ján Albert, ich mladší bratia 

Žigmund a kardinál Fridrich a švagor Fridrich Hohenzollern, brandenburský markgróf a manžel 

ich sestry Žofie. Uhorský kráľ dorazil do Levoče už 6. apríla, poľská delegácia prišla 17. apríla 

a zdržali sa až do 7. mája. Dokladom o stretnutí panovníkov dvoch krajín je aj nápis na exteriéri 

Kostola sv. Jakuba. Na Spiši chýbal z jagelovských bratov, synov Kazimíra, len Alexander, 

litovské veľkoknieža. Okolo dôvodov stretnutia a obsahu rokovaní boli tajnosti. Dobové 

pramene sú skúpe na slovo, najčastejšie hovoria o tureckej hrozbe a plánoch vojenskej výpravy, 

ale naznačujú aj iné zámery; Bonfini napriek podrobnému opisu udalostí píše len málo 

a všeobecne o obsahu rokovaní – o svornosti a vzájomnej pomoci. Historici vidia za summitom 

aj snahu o nápravu vzťahov medzi bratmi, snahu o posilnenie pozície Vladislava v zložitej 

politickej situácii v Uhorsku, úsilie o zabezpečenie pozície pre mladšieho brata Žigmunda či 

obavy z Maximiliánovej politiky na východe. 

Slovami historika Finkela, taliansky humanista Bonfini, ktorý mal na budínskom dvore 

informácie z prvej ruky, opisuje summit ako „veľkú manifestáciu jagelovskej dynastie a sily”. 

Podľa Bonfiniho iniciatíva vyšla od Vladislava po problematickom sneme na jeseň v roku 1493, 

kde rokovanie o zmluvách s Maximiliánom narazilo na silnú opozíciu a uhorský kráľ si chcel 

zabezpečiť radu a podporu kráľa Jána Alberta, ale aj ostatných bratov. Pri opise rokovaní 

v meste kladie dôraz na tajné a súkromné stretnutia bratov, ktoré sa týkali dohody a vzájomnej 

pomoci proti nepriateľom a posilnenia jagelovských kráľovstiev. Kronika popisuje ubytovanie 

bratov v meste v susedných domoch, umiestnených tak, aby sa cez „pohyblivé steny” mohli 

bratia kedykoľvek stretnúť a rokovať bez toho, aby to iní vedeli. Okrem rokovaní kráľov a 

komisií ich radcov v meste prebiehali aj rôzne bankety, hry a iné udalosti, liturgické slávnosti, 

ako bolo zvykom pri podobých kráľovských stretnutiach. Na záver sa v Levoči konala omša za 
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účasti jagelovských bratov, celebrovaná jedným z nich, kardinálom Fridrichom – podľa 

Bonfiniho výnimočná scéna – pri ktorej si dvaja panovníci slávnostne sľúbili svornosť. Je 

možné, že sľub, na ktorý naráža autor, bol fyzickým a symbolickým výrazom zmluvy, ktorú 

bratia, králi dvoch susedných krajín, podpísali v Levoči 5. mája (listina MNL, DL 24771). 

Konkrétny obsah spojeneckej zmluvy nebol verejný a to viedlo k dohadom o obsahu a výsledku 

rokovaní u súčasníkov, ale aj u historikov a aj k všeobecne rozšírenému presvedčeniu, že 

z rokovaní ani len nevzišla, prípadne sa nezachovala žiadna dohoda medzi bratmi vo forme 

dokumentu. Išlo v podstate o obnovenie „tajnej” dohody o vzájomnej pomoci, namierenej 

predovšetkým proti domácej opozícii, z mierovej zmluvy z roku 1492 (5. decembra) z Budína, 

či skôr o jej ratifikáciu a rozšírenie, tentoraz v ceremoniálnom a oficiálnom rituálnom rámci. 

V levočskej zmluve je ale oproti roku 1492 vynechaná krátka zmienka o koordinácii boja proti 

Turkom. Napriek tomu, že išlo o dohodu medzi dvoma panovníkmi a ich kráľovstvami, 

zobrazenie udalostí u Bonfiniho umocňuje, zrejme zámerne, dojem, že ide o výraz 

spolupatričnosti dynastie a rodiny, ktorá vládla kráľovstvám „od severného oceánu až po 

Jadran“ (slovami, ktoré Bonfini kladie do úst Vladislava lúčiaceho sa so svojimi bratmi). 

Bonfini podáva obraz jednotného rodu Jagelovcov „domus Polonie“, bratov stojacich bok po 

boku a svojho patróna kráľa Vladislava ako seniora v dynastickej hierarchii. V Bonfiniho 

interpretácii to je po smrti otca Kazimíra práve Vladislav, ktorý sa vzdáva svojho práva na 

poľský trón, akejsi primogenitúry, v prospech brata Jána Alberta. Napriek presvedčivému 

obrazu bratskej spolupráce a dynastického povedomia sa však už čoskoro ukázalo, že dohoda 

dlho nevydržala, pri moldavskej výprave Jána Alberta v roku 1497, ktorá vyvolala ostrú 

diplomatickú výmenu týkajúcu sa povesti ich rodu medzi bratmi prostredníctvom vyslancov a 

korešpondencie. 

Stretnutie v Bratislave a Viedni v r. 1515 má veľa spoločných prvkov s opisom 

levočského summitu, ale rozdiely nájdeme v postavení jagelovských kráľov-bratov 

a reprezentácii ich dynastie. Je to dané kontextom stretnutia, ktoré malo byť výrazom jednoty 

a spojenectva nielen v rámci jagelovského rodu, ale spoločne s rakúskym domom Maximiliána. 

Obraz Jagelovcov ako špecifickej jednotky ustupuje ich zväzku s cisárskym rodom, s ktorým 

ich spája nielen pôvod matky Alžbety, ale aj nové dvojité sobášne zmluvy a adopcia Ľudovíta 

Maximilánom. Tu však ide najmä o uhorskú vetvu, hoci poľská sa zúčastňuje a dohliada na 

situáciu; a svojím spôsobom ide o oslabenie jagelovskej dynastie. Dôležitým faktorom je aj 

miesto summitu, ktoré dáva výhodnú pozíciu pre reprezentáciu hostiteľovi. Kým v Levoči bol 
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Vladislav na domácej pôde, cisár nechal Jagelovcov na seba čakať tak dlho, až sa nakoniec 

stretli na jeho pôde vo Viedni. K slabšej jagelovskej prezentácii prispieva však aj pozícia 

autorov naratívnych relácií, ich vzťah k aktérom a funkcia ich diel.  

Autormi hlavných opisov stretnutia panovníkov sú Johannes Cuspinianus (1473 – 

1529), ktorý bol diplomatom v službách cisárskeho dvora, a Riccardo Bartolini (asi 1470 – 

1529), vzdelanec a sekretár gurského biskupa kardinála Matúša Langa, Maximiliánovho 

vyslanca. Obaja boli účastníkmi rokovaní a očitými svedkami udalostí na strane Maximiliána, 

preto niet divu, že cisár je v centre pozornosti. V tomto sú si diela podobné, hoci sa líšia žánrom, 

funkciou a štýlom. V prípade Cuspinianovho Denníka ide skôr o prácu „reportážneho“ 

charakteru, kým Bartoliniho dielo ma vyššie poetické a literárne ambície. Obe diela vyšli tlačou 

bezprostredne po udalostiach a boli určené pre širšie publikum, zároveň mali zaručiť autorom 

prestíž a priazeň verejnosti, prípadne mocných či vzdelaneckých kruhov. 

Stretnutie sa konalo z iniciatívy Maximiliána, ktorý mal záujem o dohodu, ale na jej 

dosiahnutie bolo potrebné osobné stretnutie. Uhorský kráľ Vladislav si naň zavolal brata 

Žigmunda ako sprostredkovateľa. Žigmunda doma odrádzali od skorého odchodu a vystríhali 

ho pred Maximiliánom. Cuspinianus a Bartolini opisujú emotívnu scénu stretnutia bratov 

Vladislava a Žigmunda, spolu s mladým Ľudovítom, pred Bratislavou; Žigmund prichádza ako 

víťaz bitky pri Orši spolu so sprievodom, vrátane zajatcov, a víta ho synovec Ľudovít 

prichádzajúci na koni a brat Vladislav na nosidlách. V Bratislave následne prebiehali rokovania 

uhorskej a poľskej strany s cisárskym vyslancom, gurským biskupom kardinálom Langom a 

príprava zmlúv a článkov, sprevádzané liturgickými slávnosťami, hostinami, hrami, vrátane 

demonštrácie zajatcov. Maximilián odkladal príchod, Jagelovci, ktorí boli spolu v Bratislave už 

od 24. marca, opakovane posielajú listy a poslov k cisárovi, ale k stretnutiu s cisárom došlo až 

o niekoľko mesiacov, 16. júla. Literárne diela podrobne opisujú dianie v Bratislave a prinášajú 

aj obraz tohto mesta v danom období, vrátane ničivého požiaru, ktorý zničil veľkú časť mesta. 

Naťahovanie času a nakoniec aj úprava miesta stretnutia tiež demonštrujú Maximiliánovu 

symbolickú prevahu. Bartoliniho dielo obsahuje aj básne, ktoré zložili prítomní poeti počas 

obdobia čakania na cisára. Podobnú prax akejsi súťaže humanistov, poetov, poznáme zo 

slávnostných udalostí, ako sú svadby a podobne. Chvália jagelovských bratov a vyzývajú cisára 

k príchodu.  

K stretnutiu s cisárom Maximiliánom došlo po dlhom odklade pred Viedňou, na 

otvorenej ploche. Maximilián je „dramaturgom“ udalosti. Kým Vladislav a Maximilián prišli 
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obaja na nosidlách, Žigmund a Ľudovít na koni. Ľudovít zdraví a správa sa k Maximiliánovi 

ako k otcovi, čo je výrazom nadchádzajúcich zmlúv a adopcie cisárom. Žigmund je 

sprievodcom svojho brata, „ktorý cisára vždy miloval,” a podľa Bartoliniho takto dôveruje aj 

Maximiliánovi, pred ktorým ho vystríhali ako pred nepriateľom. Po zvítaní sa delegácie 

presunuli do Viedne, kde počas nasledujúcich dní pokračujú rokovania a slávnosti 

(predovšetkým Maximilián je chválený pre svoj prejav a vlastnosti), ukončené slávnostným 

sobášom 22. júla, a rozlúčkou. 

Diela Cuspiniana a Bartoliniho upriamujú pozornosť predovšetkým na Maximiliána 

a na vzťah ostatných aktérov k nemu. Jagelovskí králi Žigmund a Vladislav sú síce zobrazení 

ako bratia, ale ich „dynastická” príslušnosť nie je taká dôležitá ako ich vzťah voči cisárovi. Pri 

Anne a Ľudovítovi autorov tiež v prvom rade zaujíma ich pomer k Maximiliánovi, ktorý je 

v duchu nadchádzajúcich manželských zväzkov a adopcie „ako otec”, súčasťou ich rodiny. 

Podobné posolstvo sprostredkúva napr. aj obraz v štýle svätej rodiny, ktorý zobrazuje Ľudovíta 

v kruhu cisárovej rodiny od Strigela, ktorý je možné vidieť v Kunsthistorisches museum vo 

Viedni. Práve to bolo aj Maximiliánovým zámerom a cieľom dvojitého sobáša – prezentovať 

ich jednotu, príslušnosť k jednej rodine. To bolo nakoniec niečo, čo aj v skoršom období 

využívali obe strany, keď to prišlo vhod; Jagelovci sa veľakrát odvolávali na dedičstvo po svojej 

matke Alžbete pri nárokoch na český a uhorský trón. 

Naratívne pramene z jagelovskej strany nevenujú summitu takú detailnú pozornosť, 

chýba autor ako humanistický dvorný historik Vladislava II. Bonfini v prípade Levoče. Máme 

k dispozícii dva denníky sprostredkujúce udalosti z Bratislavy a Viedne napísané poľskými 

účastníkmi rokovaní, ale nie sú to diela určené na publikáciu, ani na priamu či nepriamu 

vonkajšiu reprezentáciu panovníckeho rodu, ale majú skôr informačný charakter. Denník 

gdanského mešťana Eberharda Ferbera sa sústredil na rokovania o pruskej otázke, okrem 

ceremoniálnej stránky. Vyslanec Peter Tomicki zas zhromaždil informácie a dokumenty pre 

poľského panovníka a kanceláriu. Diela účastníkov kongresu z Maximiliánovej strany, ktoré 

vyšli tlačou, predovšetkým Cuspiniánov Denník, ktorý bol preložený aj do nemčiny a češtiny, 

mali oveľa väčší dosah. Reprezentatívne zobrazenia stretnutia z jagelovskej perspektívy prišli 

až o niečo neskôr, napr. u kronikára Decia. V období krátko po kongrese sa zintenzívňuje aj 

z poľskej strany reprezentácia Žigmunda Starého, ktorého sláva a činy, predovšetkým počnúc 

od víťazstva pri Orši v roku 1514, sa stali predmetom oslavných literárnych diel, v ktorých sa 

objavujú aj zmienky o zásluhách Žigmundovho rodu, jeho predkov, dokonca pod jagelovským 
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menom, snahy o reprezentáciu kráľovskej rodiny a rodu Jagelovcov. Možno aj pod vplyvom 

produkcie spojenej so stretnutím v roku 1515 sa podobné tendencie objavujú aj v Poľsku. V 

Uhorsku je iná situácia, skorá smrť kráľa Vladislava v roku 1516 a nízky vek jeho nástupcu 

Ľudovíta neprajú reprezentatívnym literárnym a umeleckým dielam s dôrazom na oslavu ich, 

jagelovského rodu, a kráľovský dvor nie je najžiadanejším centrom patronátu humanistov, ktorí 

by diela tohto charakteru vytvárali. Hoci kongres vo Viedni nevyužili Jagelovci na dynastickú 

reprezentáciu v takej miere ako cisár Maximilián, znamenal dôležitý impulz pre zintenzívnenie 

iniciatív najmä z poľskej strany, aj keď už v meniacej sa mocenskej situácii v stredoeurópskom 

priestore. 
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Počiatky formovania moderného národa v užšom slova zmysle u generácie 

Všeslávie 

 

Peter Podolan 

 

Stanovenie počiatku formovania moderného národa predstavuje problém nastavenia 

a definície tejto ideologickej činnosti. Splýva totiž s etnickým vymedzením sa či zvýraznením 

jednej zo starších identít skupiny ľudí (gens), ktoré boli zreteľné už období stredoveku, no ich 

prvky možno sledovať v historiografickej spisbe (či orálnom podaní) od počiatku jej existencie. 

Pri rámcovom stanovení počiatku novej súdobej definície teda prihliadneme na momentálne 

majoritné náhľady, ktoré však budeme korigovať na základe faktografie pôvodných dobových 

zdrojov. Zásadnou otázkou je tu zohľadnenie dobového náhľadu na úlohu jazyka. Oproti 

starším dobovým predovšetkým prakticky orientovaným názorom – jazyk ako nástroj vzdelania 

či publikovania – totiž možno pripísať definícii moderného národa až náhľady, ktoré jazyk 

definujú ako základný atribút národa, jeho črtu, vlastnosť, resp. jazyk tu vystupuje ako „národ 

sám“. 

Niektoré z týchto nastavení a myšlienok sa pritom objavili už v predchádzajúcom 

období 17. a 18. storočia. Spomeňme aspoň sumu hlavných predpokladov, ktoré spolupôsobili 

pri prechode ku koncepcii moderného národa. V prvom rade to bola tzv. etnická identita, daná 

najmä jazykovým a kultúrnym rámcom. Ďalej to bolo pôsobenie istej formy nadetnickej 

„predmodernej“ identity ako uhorský patriotizmus, špecifický osvietenský patriotizmus, či 

„rakúšanstvo“. Všetky umožňovali cizelovanie časti vyššieho celku a jej neskoršie separovanie. 

Zásadným prvkom bol zánik či oslabenie starších identít – v tomto prípade sprevádzané silným 

a rýchlym prenikaním myšlienok zo západu Európy, hoci sa v našom prostredí presadzovali iba 

pomaly. Už osvietenstvo a radikálne Veľká francúzska revolúcia narušili stavovský princíp 

usporiadania spoločnosti. Napomohlo aj zrušenie nevoľníctva Jozefom II. a liberálne programy 

uhorskej šľachty. Oslabila sa aj konfesionálna nevraživosť, pozitívne smerovanie priniesol 

Tolerančný patent Jozefa II. Hoci aj právne kroky i zmeny vo cirkevnej sfére postupovali 

pomaly, náboženská línia sa presúvala do privátnej sféry a práve vnímanie nacionálnej 

príslušnosti dokázalo preklenúť konfesionálne rozpory. Tento fakt mal pri zjednocovaní 

slovenského národného hnutia významnú úlohu. Regionálnej mobilite napomohla aj 
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modernizácia dopravy (mosty, diaľkové cesty, pošta, dostavníky, železnica) i komunikácie 

resp. prenosu informácií. Zmeny sprevádzal i prechod od feudalizmu ku kapitalizmu – 

ekonomická a mocenská, i intelektuálna dominancia sa presúvala od šľachty k buržoázii – resp. 

prechod od stavovskej k občianskej spoločnosti. Proces nacionalizácie podporila aj dobová 

ideológia romantizmu. 

Prvé zmienky, ktoré v slovenskom prostredí dokladujú vnímanie definície moderného 

národa nájdeme už u Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850). 

Zásadným prvkom je aplikácia modelu „jazykového národa“, tak ako ho poznáme u Johanna 

Gottfrieda Herdera či Josefa Jungmanna – „W jazyku naše národnost.“ V dobovej terminológii 

P. J. Šafárik v tomto význame uprednostnil pojem „reč“ (Sprache), kvôli štrukturálnej 

súvzťažnosti: národ – reč, kmeň – jazyk. Treba si však uvedomiť, že tento „národný“ jazyk sa 

mohol líšiť od jazyka spisovného. Bola to generácia Všeslávie, ktorá dotvorila všetky zásadné 

oblasti ideológie národa, hoci používala „iné meradlo“ – necizelovala slovenský, ale slovanský 

národ. Predchádzajúce osvietenské poňatie prisudzovalo jazyku najmä úlohu nástroja (na 

vzdelanie, publikovanie). V slovenskom prostredí, na rozdiel od českého, jazyk nezohrával 

úlohu symbolu českej historickej krajiny v zmysle „zemského“ patriotizmu. Súviselo to aj 

s inklúziou šľachty slovenského etnického pôvodu v rámci uhorskej šľachty. Práve jazyk 

národa mal dovnútra hlavnú integrujúcu, naopak smerom navonok hlavnú diferenciačnú úlohu. 

Zastupoval tak významnú úlohu kategórie etnicity. 

Koncept definície a jej vývoja možno dobre sledovať napr. u Jána Kollára: „... „národ“ 

predstavuje spoločenstvo takých ľudí, ktorí sú spojení zväzkom jedného jazyka, rovnakých 

mravov a obyčají.“ (1822). Neskôr definíciu upravil takto: „Národ gest společnost wšech těch 

lidj, kteřj gednu řeč mluwěgj, k.p. německá řeč a německý národ, slowanská řeč a slowanský 

národ.“ (1825). Kým prvá definícia vykazuje zhodu s klasickou definíciou národa u Herodota 

a aj kontextom sa približuje k antickým vzorom, druhá už poukazuje na vplyv jungmannovskej 

koncepcie národa. Základný koncept tejto definície zostal zachovaný dodnes, hoci sa zmenil 

pomer medzi celkom (všeslovanský národ) a časťou (dobovo kmeň) smerom k vymedzeniu 

samostatných kmeňov, neskôr (dnešných) národov. To je už zmienený rozmer „meradla“ 

prístupu. Aj takto definovaný národ však potreboval docizelovanie i ďalších prvkov, pričom 

bol zásadný historický rozmer. Možno hovoriť aj o prijatí štruktúry prírodných vied, resp. 

aplikovania štruktúry ako v botanike či zoológii pri rozlišovaní jednotlivých druhov. 

Všeslovanská úroveň problematiky sa odrazila aj v chápaní otázky spisovného jazyka a pri 
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tvorbe všeslovanského jazyka či už prirodzene alebo umelo. (Vše)slovanský národ mal logicky 

dostať svoj jazykový (vše)slovanský pendant, aj ako návrat k pôvodnému stavu. Podľa J. 

Kollára: „Za starodáwna mluvili všickni Slowané gen gednu řeč, ale časem powstala mezi nimi 

rozličnost řečj aneb nářečj.“ (1825). 

Nastavenie každej „generácie“ predstavuje isté zjednodušenie, čo však nevyvracia 

existenciu styčných bodov a nosnú ideológiu skupiny. Pojem „generácia“ je lepší než taktiež 

používaný pojem „fáza“. Predstavuje súvzťažnosť s určitým časovým rámcom, no i širšími 

politickými a ideologickými podmienkami. Generácia Všeslávie predstavuje pomenovanie, 

ktoré vo všeobecnosti odráža majoritnú národnú koncepciu jej predstaviteľov. Znamená to 

jednak aplikáciu koncepcie „veľkého“ slovanského národa, ale aj snahu o jeho reálne 

konštituovanie. V tomto zmysle napr. J. Kollár: „...opäť po mnohých storočiach sa prvý raz 

považujú roztrúsené slovanské kmene za jeden veľký národ a svoje rozličné nárečia za jeden 

jazyk...“, teda „slovanský národ sa usiluje vrátiť k pôvodnej jednote...“ K tomuto poznaniu 

prišli Slovania „poučení smutnými osudmi a skúsenosťami dlhých stáročí, hnaní zvedavosťou, 

jazykospytom, dejinami a inými učenými zamestnaniami, napätí objavmi cenných starožitností, 

vábení uverejňovaním nádherných ľudových piesní [...] začali poznávať svoju minulosť, 

prítomnosť a budúcnosť.“ (1836). Hoci sa miera akceptácie „všeslovanskej budúcnosti“ líšila 

od osobnosti k osobnosti (odlišnosti možno dobre vnímať i v prístupoch jednotlivých 

slovanských národných hnutí), zaradenie a definícia slovanského národa (čo sa nevylučovalo 

s cizelovaním vlastného „kmeňa“ ako časti tejto vyššej jednoty) a vedomie slovanskej 

príslušnosti boli v tejto dobe skutočne unifikujúcim prvkom. Za jednoznačné tiež môžeme 

považovať aj pozitívne vnímanie slovenskosti, i keď prístupy k nej boli ovplyvnené aj 

tradíciami konfesionálneho delenia slovenskej spoločnosti. Najpregnantnejšie to bolo zreteľné 

v prípade spisovného jazyka pre Slovákov. 

Tradične býva označovaná ako generácia kollárovsko-šafárikovsko-hamuljakovská 

(niekedy ešte s uvedením Jána Hollého – hollovská), čo identifikuje jej najvýraznejšie 

osobnosti. Išlo o generáciu slovenského národného obrodenia, ktorá začala aktívne pôsobiť 

v 20.rokoch 19. storočia. V českom prostredí ju môžeme stotožniť s tzv. jungmannovskou 

generáciou, ktorá však bola aktívna skoršie. Výnimočná je v základnom ideologickom 

nastavení, ktoré prekračuje slovenský rámec a predstavuje celoslovanský fenomén. Ideológia 

totiž v určitom období oslovila a spojila osobnosti viacerých národných hnutí nielen 

habsburskej monarchie, ale celého slovanského sveta, osobitne slovenského a českého, ale 
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i ilýrskeho – chorvátskeho, srbského a slovinského, špecificky poľského a ruského. Hlavné 

princípy teda nepôsobili iba v užšom slovensko-českom, ale v celoslovanskom rámci. 

Najvýznamnejší predstavitelia sa narodili v poslednom desaťročí 18. storočia, boli 

svedkami udalostí napoleonských vojen, formovalo ich latinské školstvo v Uhorsku, pričom u 

evanjelikov bolo vrcholom ich vzdelania štúdium v nemeckých krajinách, najmä na univerzite 

v Jene. Prelomovými unifikujúcimi prvkami však bolo vyznávanie estetického kánonu medzi 

klasicizmom a romantizmom a eponymná všeslovanská ideológia s jej koncepciou slovanského 

národa. Tieto prvky pôsobili nadkonfesionálne, unifikácii bolo úplne podriadené aj preklenutie 

konfesijných rozdielov. Na určitej úrovni (úvahy o spoločnom slovanskom jazyku) integrovala 

idea všeslovanstva aj tradične rozdielne názory slovenských evanjelikov a katolíkov v otázke 

spisovného jazyka. Nejde teda o národnostne ani konfesionálne homogénnu skupinu 

vzdelancov, stretávame sa tu so staršími a mladšími členmi. Toto rozpriestranenie predurčovalo 

tvorbu ideológie, jej (následné vzájomné) preberanie, rozpracovávanie a rozširovanie. 

V slovenskom prostredí predstavovali nosné osobnosti jej evanjelickej platformy Ján 

Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Ján „Blahoslav“ Benedikti, Ján Chalupka, Samuel Rožnay, 

špecificky František Palacký, čiastočne Karol Kuzmány, Ľudovít Šuhajda, Samuel Hojč, Ján 

Čaplovič. Okrem nich je možné definovať aj „šedú sféru“ inteligencie ako bol napr. Samuel 

Štúr (1789 – 1851) a i. Možné je identifikovať aj katolícku platformu, kam patrili Ján Hollý, 

Martin Hamuljak, Ján Koiš, Ján Herkeľ, Štefan Moyses a i., ale aj niekoľko významných 

českých katolíkov ako Josef Jungmann, Antonín Marek, Josef Josefovič Jungmann, Václav 

Hanka, František Ladislav Čelakovský, František Cyril Kampelík a i. U Poliakov sem môžeme 

zaradiť osobnosti ako napr. Wacław Aleksander Maciejowski, Adam Rościszewski Junosza, 

u Rusov Michail Petrovič Pogodin a i. V dnešnom zmysle nadnárodný rozmer bol 

programovým špecifikom. V zásade v každom slovanskom národnom hnutí je možné 

identifikovať osobnosti, u ktorých možno doložiť zaradenie ku generácii. To sa týkalo jednak 

uznávania unifikujúcej ideológie, zhruba sa prekrývajúceho životného rámca, komunikácie 

a spolupráce. Sympatizujúcich osobností bolo ešte viac, niektoré zostali všeslovanskej ideológii 

verné celý život, iné prešli vnútorným vývojom a prekonali ju. 

Obídeme tu naznačenie štruktúry vlastného všeslovanského národa, jazykový aspekt, 

konotácie zriadenia mysleného slovanského štátu, formu jeho zriadenia, i širšie súvislosti 

a špecifiká stredoeurópskeho panslavizmu (resp. panslavizmov). Súčasne tu nešlo o špecifický 

„kultúrny nacionalizmus“ ako výnimka z Gellerovho poňatia, ale podmienkami a sebareflexiou 
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pestovanú „redukovanú“ verziu bežného nacionalizmu navonok v ostentatívnej apolitickej 

podobe. 

Zaujímavý je rozmer stavovskej príslušnosti generácie. Napriek v širšom slovanskom 

rámci lepšie zreteľnej inklúzii buržoáznej a šľachtickej inteligencie, bola zásadnou práve 

ideológia jej buržoáznej časti, ktorá predstavovala posun oproti predchádzajúcemu podaniu 

nobility. V slovenskom prípade v tomto zmysle iste (negatívne) pôsobila príslušnosť k uhorskej 

šľachte napriek nespornému slovenskému etnickému pôvodu niektorých rodov a osobností. V 

prípade príslušníkov generácie Všeslávie išlo typicky o úzku skupinu inteligencie, ktorú by sme 

dnes mohli nazvať „kabinetnými vedcami“. Okrem ich propagovanej príslušnosti k „národu“, 

bola u nich (s patričnou hrdosťou) prítomná aj rovina príslušnosti k akémusi „stavu“ 

vzdelancov. Táto skutočnosť determinovala množstvo ich prístupov a vyjadrení. Napr. ľud 

(vidiecke roľnícke komunity) tvoril v ich úvahách podstatnú úlohu ako jadro národa (čo bolo 

dané aj jeho sociálnym zložením), stal sa objektom etnografického záujmu a bol obdivovaný 

až glorifikovaný. Na druhej strane šlo o „sprostý“ (prostý) ľud, ktorého kultivovanosť nebola 

pre „lepšie“ spoločenské vrstvy dostatočná. Spoločenstvo národa navyše nebolo zatiaľ vnímané 

ako občianska spoločnosť, ale ako identita prechádzajúca všetkými dobovými (a stále 

existujúcimi) stavovskými vrstvami (!). Rozmer humanistickej ideológie a otázka slobody 

(národa) predstavovali rozvíjanie myšlienok najmä počas obdobia osvietenstva, no 

i napoleonských vojen. 

Relatívne neveľký počet príslušníkov národného hnutia v kombinácii s vo všeobecnosti 

nízkou národotvornou angažovanosťou vykazoval všetky nevýhody spojené s týmito faktami. 

Príslušníci slovenského národného hnutia si tak boli od počiatku vyformovania svojho 

svetonázoru vedomí svojho kriticky malého počtu a všetkých nevýhod spojených s touto 

skutočnosťou, rovnako ako nacionálne vlažného postoja niektorých členov slovenskej 

inteligencie. Napr. podľa P. J. Šafárika: „Já, milý příteli, se obávám, že už všecko pro nás pozdě. 

Všecko se tam schyluje, že národy slovenské v Uhřích pomadářeny budou. Jestli ne dobrovolně, 

tedy násilně. Ale nebude tuším, ani násilí třeba. Mne se zdá, že národ náš v tomto ohledu už tak 

otrlý a ze všeho citu národnosti vyzutý, že mu naposledy všecko jedno, nechť ho třebas Židem, 

Cigánem, Turkem etc. udělají, nech mu jen chleba a vody nechají. Vyznám se Vám úpřimně, že 

tak smýšlím, a jinák smýšleti nemohu. O 20 nebo 30 let bude po všem veta.“ (1830). Situáciu 

zachraňovali najmä kontakty s komunitami príslušníkov iných slovanských národných hnutí 

v podobnej situácii. Cez starú evanjelickú tradíciu spisovného jazyka tu bolo zvlášť silné puto 
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s Čechmi, v rovine osobných kontaktov však nemenej dôležité kontakty s Poliakmi, Rusmi, 

Srbmi a Chorvátmi. Keďže úzke vrstvy vzdelancov tvorili súčasne, a do istej miery výlučne, 

národne uvedomelú spoločnosť, táto úspešná spolupráca sa stala odrazovým mostíkom pre 

úvahy o spolupráci medzi celými slovanskými národmi. Z hľadiska odbytu ideí mala táto 

spolupráca rovnako ako vízia jazykovo-kultúrnej unifikácie nemalý význam aj po stránke 

ekonomickej. Napr. podľa J. Kollára: „Knihy a literatura jen tam květnúti mohú, kde mají 

široké veliké prostranství a okrušlek, k. p. Čechy, Morava, Slezko, Uhry; v maličké zahradce 

nekterého kraje nevyhnutlivě uvadnúti musejí.“ (1826). Nie náhodou preto snaha o unifikáciu 

vychádzala práve zo slovenského prostredia, podľa J. Kollára: „Karpatskí Slováci [...] boli prví, 

ktorí vystierali svoje ruky k objatiu všetkých Slovanov.“ (1836). 

Hoci myšlienka slovanskej príbuznosti a vedomie bližšej spolunáležitosti nebola 

v úvahách slovanských národov novým prvkom, v období 1. polovice 19. storočia dostala nový 

význam. Pre Slovákov ale aj príslušníkov ostatných menších slovanských národov znamenala 

spolupráca jednak možnosť záchrany pred asimiláciou, ktorej čelili zo strany zväčša 

dominantných neslovanských národných hnutí, súčasne práve cez koncepciu všeslovanského 

národa mohli posilniť váhu svojho názoru, povzniesť sa nad každodenné problémy 

s odnárodňovaním a riešiť iné problémy spojené s pomerom veľkosti. Pre Slovákov by tak bol 

problém s maďarským národným hnutím, mocenským establišmentom Uhorska a 

proklamovanou asimiláciou vyriešený, naopak to boli Maďari, ktorí by sa „utopili“ 

v slovanskom mori. U maďarských intelektuálov preto táto teoretická možnosť vzbudzovala 

dlhodobo obavy. Jediným súperom všeslovanského národa sa mohol stať iba podobne 

zjednotený celok nemecký. Z hľadiska filozofie dejín mohli Slovania plniť svoju dejinnú úlohu 

až v plne zjednotenej podobe. 

Bezprostredne pôsobiacim vzorom bola snaha nemeckého národného hnutia 

o zjednotenie národa žijúceho v početných nemeckých štátikoch a vytvorenie veľkého 

národného štátu. O prebratí jazykovej definície národa sme sa už zmienili vyššie. Podnetné boli 

znovu myšlienky J. G. Herdera. V nemeckom prípade predpokladal, že už nebude možné 

zjednotenie všetkých germánskych etník, všetkých Germánov – Nemcov, nádejne však 

hodnotil túto možnosť u Slovanov. Nemeckú inšpiráciu slovanskí intelektuáli nechceli priznať 

a účelovo zamlčiavali a zahmlievali; tézy boli parafrázované či originálne pozmenené. 

Historickým náprotivkom a vzorom boli antickí Gréci. 
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Miešanie ideovo-estetického kánonu klasicizmu a romantizmu dalo generácii svojské 

postavenie, ktoré bolo výrazne odlišné od predchádzajúceho osvietenského, súčasne však aj 

neskoršieho čisto romantického. V oboch prípadoch išlo o pôsobenie zahraničných vzorov, 

najmä francúzskeho (klasicizmus, špecificky biedermeier) a nemeckého (romantizmus). 

V prípade klasicizmu svoju úlohu dozaista zohral aj latinský charakter školstva v Uhorsku. 

Vnímanie antiky ale aj renesancie ako vrcholu literárneho majstrovstva sa prejavilo 

v preferovaní poézie, presadzovaní časomernej prozódie a v mnohých ďalších najmä 

estetických a humanistických aspektoch. Súčasne sa postupne uplatňovali aj zreteľné črty 

romantizmu, hoci samotní predstavitelia sa od neho oficiálne dištancovali. Bolo to spôsobené 

aj programovým popieraním „nemeckého“ či vôbec cudzieho vplyvu a jeho odmietaním. 

Napriek tomu črty romantizmu postupne prenikali. Romantizmus po vývoji na konci 18. 

storočia zažil romantizmus zažil svoj vrchol svojej ranej formy okolo roku 1800 v prostredí 

univerzity v Jene. Aj neskôr sa stále vyvíjal. 

Prácu pre národ tak v tejto dobe charakterizovala najmä intelektuálna osveta, nacionálna 

agitácia, teda skutočné „budenie národa“. Posun predstavuje fakt, že išlo o duchovnú osvetu 

smerujúcu k národnému uvedomeniu a vyvolaniu hrdosti na národnú príslušnosť. Keďže 

národná myšlienka – príslušnosť k národu či vôbec jeho existencia bola sumou myšlienok 

obmedzenou na malý počet nositeľov, prirodzenou snahou bolo tento počet zvýšiť. Aktivity 

boli v prvom rade smerované na získanie vzdelaných vrstiev, aby sa národne prebudili. Išlo 

teda nadnesene o „aktivity vzdelancov pre vzdelancov“, pretože tak bola nastavená majorita 

literárnych prác. 

Podľa tohto nastavenia bolo tiež nutné rozširovať skupinu vzdelancov, resp. ľudí 

schopných uchopiť a šíriť sofistikovanejšie myšlienky. Podporovali teda školstvo a existovala 

tu snaha vydávať učebnice a texty v národnom duchu. Takto oslovovali najmä mladú formujúcu 

sa inteligenciu (študentov). Nacionálny rozmer zatienil takmer úplne sociálnu problematiku. 

Bez priblíženia sa k ľudu (aj jazykovo), čo si uvedomovali najmä katolícki predstavitelia na 

čele s M. Hamuljakom, ale i P. J. Šafárik, hrozila vzdelancom izolácia: „My spisowatelé 

budeme gen Braminowé mezi lidem naším: gako sme posawad byli, a sloh náš a gazyk knižný 

to, co Sanskrit a Cirkewná Slowenčina.“(1827). Výrazne sa však týmto smerom neangažovali. 

Prilákanie záujemcov o národnú otázku bolo možné dosiahnuť mnohými spôsobmi, 

obľúbenou „výkladnou skriňou“ nacionalizmu sa stalo pole vedy a umenia. Oba celky sa pri 

dobovom chápaní pomerne voľne prelínali. Vznikli tak aj dva typy ideálne pôsobiaceho 
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buditeľa, hoci boli do určitej miery identické. Prvou bol vlastenec – básnik či umelec v širšom 

ponímaní. V danom období bolo najpropagovanejšie a národne najtransparentnejšie spojenie s 

jazykom a literatúrou. Druhou zase vlastenec – vedec. V popredí boli najmä spoločenské 

a humanitné vedy, literárna veda, estetika, filológia a história – okruh slavistiky, vied ktoré boli 

najbližšie k etablovaniu národa a opisu jeho vlastností. Výsledky umeleckého a vedeckého 

spracovania boli v tomto zmysle rovnocenné – umenie čerpalo z výsledkov vedy, veda 

„preberala“ tézy umeleckého spracovania – cieľom bola snaha o všestranné pôsobenie 

myšlienok, čo sa skutočne úspešne darilo. 

Najprestížnejšie miesto patrilo básnikovi, ktorý mohol ukázať kultúru, popularizovať 

výsledky vedy, zdôrazniť kvality jazyka, ospievať všetky atribúty národa, podľa J. Kollára: 

„Básnici sa javia ako výkvet národa, sú jeho duchom najhlbšie oživení a preniknutí, majú 

najväčšie čitateľské obecenstvo, na ktoré môžu blahodárne pôsobiť; im prvým patrí teda právo 

a povinnosť vzdelávať ľud a národ času primerane omladzovať.“(1836). Na poli literatúry 

v rámci „umeleckej voľnosti“ bolo možné naznačiť ideové pokračovanie a vývoj v budúcnosti, 

rovnako ako vízie, ktoré kvôli politickým konotáciám nemohli byť legálne prezentované. 

Typickými príkladmi takejto činnosti je básnická kompozícia Jána Kollára Slávy dcera (1824, 

1832) a eposy Jána Hollého Svatopluk (1833), Cirillo-Metodiada (1835) a Sláv (1839). 

Pôsobivá bola i prvotina Pavla Jozefa Šafárika Tatranská múza s lyrou slovanskou (1815). 

Druhým typom bol učenec – vedec. V tejto dobe aj veda získala nacionálny charakter a 

v širšom význame tohto slova sa mala stať národnou. Kvôli univerzálnemu nastaveniu 

exaktných vied sa tento rys naplno prejavil najmä v spoločenských a humanitných vedách. Celý 

rámec bádania slovanskej problematiky potom zastrešovala slavistika, ktorá sa v tomto období 

najviac priblížila ideálu „národnej vedy“. Pri prežívaní určitého polyhistorizmu a slabej 

emancipácii sa ešte rodiacich vedeckých odvetví dochádzalo aj tu k synkretizmu. Preto história, 

archeológia, jazykoveda, etnografia a pod. obsahovali vzájomne sa podopierajúce konštrukcie, 

čo dobre môžeme vidieť aj na dielach autorov ako P. J. Šafárik, F. Palacký, J. Jungmann. 

Vedecké bádanie malo svoju váhu aj pri súperení národných hnutí. Pritom sa formovala téza, 

že jedine člen národa bol schopný správne referovať o minulosti či činoch svojho národa. 

Takéto nastavenie činnosti poskytovalo dostatočne širokú základňu na špecificky 

orientované aktivity, treba však počítať aj s prelínaním sa činností a akcií s neskoršími 

generáciami slovenského národného hnutia, najmä štúrovcami. Podiel politického rozmeru 
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národných aktivít sa tiež stále dostával do popredia, čo čiastočne súviselo s opatreniami na 

vládnej úrovni, ktoré posilňovali unifikáciu Uhorského kráľovstva na maďarskom základe. 
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Zmeny vo financovaní cirkví v revolučných rokoch 1848/49 a ich dopady na 

príklade Spišskej diecézy 

 

Vladimír Olejník 

 

Stav Spišskej diecézy v predvečer revolúcie 1848/49 

Spišská diecéza v predvečer revolučných rokov 1848/49 stála na pevných základoch, 

ktoré tvorili dávne tradície Spišského prepoštstva. Na nich ďalej stavali prví biskupi – ThDr. 

Karol Salbeck (spišský biskup 1776 – 1785), Ján Anton Révay (1787 – 1806), Michal, barón 

Brigido (1807 – 1816) a Ján Ladislav Pyrker, O. Cist. (1819 – 1821). Diecéza sa v období pred 

vypuknutím revolúcie skladala zo Spišského, Liptovského a Oravského archidiakonátu, 

ktorých hranice sa v podstate kryli s historickými hranicami týchto žúp – vynímajúc 

samozrejme banský okruh v Hnileckej doline ktorý na základe návrhu kráľovnej Márie Terézie 

(uhorská kráľovná 1740 – 1780) z roku 1775 pripadol v roku 1776 rovnako novovzniknutej 

Rožňavskej diecéze. Spišská diecéza mala v roku 1839 spolu 162 farností a lokálnych kaplánok 

– teda obcí, ktorých duchovná správa bola zverená konkrétnemu kňazovi v hodnosti kaplána. 

Tento kňaz nemal právomoci správcu farnosti, ani farára. V diecéze sa nachádzalo 445 filiálok. 

Spolu bolo na území diecézy 162 farských a 84 filiálnych kostolov, 55 kaplniek a 8 kostolov 

v správe reholí. O duchovné potreby veriacich sa v diecéze staralo 143 farárov a 23 farských 

administrátorov a 55 kaplánov, v pastorácii pôsobilo aj 50 rehoľných kňazov, spolu v piatich 

reholiach. Spišská kapitula bola plne obsadená a mala desať kanonických štál, šesť kanonikov 

bolo titulárnych. V biskupskej kúrii pracovali ďalší dvaja kňazi, v Kňazskom seminári a na 

Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule prednášali pod vedením rektora seminára a riaditeľa 

ústavu štyria predstavení seminára a ďalší štyria profesori teológie, jeden profesor sa venoval 

osobitne kandidátom učiteľstva. 

Štruktúra farskej siete bola na Spiši značne rozvinutá už v stredoveku. Farári boli 

organizovaní do bratstiev – fraternít, ktoré niesli pomenovania podľa geografickej polohy. 

V moderných dejinách bola farská sieť v Spišskej diecéze usporiadaná do logickejších 

geografických celkov – archidiakonátov a dekanátov, ktoré sa už nenazývali ako v stredoveku 

bratstvami a neboli pomenované len a len podľa geografických daností či poriečia, ale väčšinou 

podľa názvu sídla príslušného dekana – podobne ako je tomu dodnes. Táto reorganizácia farskej 
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siete prebehla už v roku 1803 a zachovala sa prakticky až do obdobia vzniku ČSR. 

Do Katedrálneho archidiakonátu patrili farnosti Spišská Kapitula a Spišské Podhradie, ktoré 

boli mimo dekanátneho usporiadania; ďalej tu boli Spišskovlašský dekanát, Levočský dekanát, 

Spišskoštiavnický dekanát, Veľkánsky dekanát, Kežmarský dekanát, Dunajecký dekanát a 

Staroľubovniansky dekanát. Oravský archidiakonát bol rozdelený na hornooravský, 

strednooravský a dolnooravský dekanát, ktoré boli zverené pod správu vicearchidiakonov 

a Liptovský archidiakonát podobne na hornoliptovský, strednoliptovský a dolnoliptovský 

dekanát, rovnako pod správou vicearchidiakonov. Hneď prví spišskí biskupi pozorne sledovali 

vývoj situácie v pastorácii svojej diecézy a odpovedali predovšetkým na praktické požiadavky 

farárov a správcov jednotlivých farností úpravami a prepracúvaním farskej siete. Dôsledkom 

týchto ich pozorovaní bol vznik nových farností po celej diecéze. 

Ekonomická situácia Katolíckej cirkvi nielen na Spiši bola pred revolúciou 1848/49 

viac-menej stabilizovaná. Diecézne kňazstvo sa väčšinou živilo ako tzv. beneficiáti, čiže 

užívatelia benefícia – majetku, spojeného výhradne so zastávanou funkciou či postom, ktorí 

mali právo na príjem z tohto majetku, spojený s výkonom daného úradu. Samostatne teda 

hospodárili na majetkoch, patriacich konkrétnej fare, ktoré v žiadnom prípade neboli 

predmetom dedičského konania a ich prenájom či predaj bol nutne napojený na súhlas 

príslušnej nadriadenej autority. Nijako teda nezaťažovali daňovú sústavu štátu. Finančné 

zaťaženie veriacich spočívalo jednak v odovzdávaní naturálnych dávok vo forme desiatkov, 

ktoré sa poberali na väčšine fár, jednak v drobných peňažných príspevkoch. Ako napríklad 

možno uviesť tzv. štolárne (štólové) poplatky, čiže rôzne drobné finančné príspevky kňazovi 

za cirkevné úkony, pri ktorých má na sebe ako časť bohoslužobného rúcha štólu, napríklad za 

odslúženie sv. omše na úmysel žiadateľa, za krst, sobáš, pohreb a podobne. Štolárne poplatky 

sa nechápali ako poplatok za úkon, ale skôr ako príspevok na živobytie kňaza, prípadne ako 

náhrada za výdavky, spojené s úkonom (cestovné, upratovanie a zdobenie kostola a podobne). 

Farár nesmel odoprieť svoje služby tým, ktorí štolárne poplatky uhradiť nemohli. 

Vyšší cirkevní hodnostári, ako napríklad kanonici, boli bez výnimky beneficiátmi. 

Príslušné majetky, z ktorých mal ten-ktorý kanonik žiť a z ktorých si mal vydržiavať nielen 

čeľaď, provízorov a ďalší personál, ale často aj klerikov, kaplánov, či študentov, boli spojené 

s príslušným kanonickým štalom ako istina a prechádzali po smrti kanonika na jeho nástupcu. 

To isté sa týkalo aj spišského veľprepošta a biskupa. Ako príklad možno uviesť materiálne 

zabezpečenie biskupského stolca pred rokom 1848. Skladalo sa z viacerých častí: V prvom rade 
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mal ako prebendu (obročie) – teda dávku, poskytovanú duchovnému za výkon cirkevného 

úradu – všetky pôvodne prepoštské beneficiátne majetky, teda cirkevný desiatok z obcí 

Jablonov, Lúčka, Pavľany a Letanovce na Spiši, ďalej z Malej Idy, Šebastoviec, Hernád Petri 

(dnes v Maďarsku) a Olasz Liszky (dnes v Maďarsku) na Zemplíne, predovšetkým v Tokaji. 

Okrem toho panovníčka Mária Terézia darovala spišským biskupom aj majetky bývalého 

opátstva cisterciánov v Spišskom Štiavniku. Po zániku opátstva sa majetky dostali najprv do 

rúk Hieronyma Laského, ktorý tu postavil kaštieľ. Jeho syn Albert však majetky zálohoval 

najskôr Thurzovcom, potom Ruebereovcom a roku 1579 Thököliovcom. Žigmund Thököli 

pri kaštieli roku 1669 postavil kaplnku. Už roku 1673 však o svoje majetky prišiel. Štiavnický 

kaštieľ prepadol kráľovskému fisku a bol so všetkým príslušenstvom prenajatý barónovi 

Joanellimu. V roku 1689 dostal štiavnické opátstvo od kráľa Leopolda I. (uhorský kráľ 1655 – 

1705) ostrihomský arcibiskup Juraj Sečéni (Széchény). Pravým dôvodom tohto daru bola 

arcibiskupova finančná podpora 60.000 zlatých kráľovi na vojnu s Turkami. Sečéni si opátstvo 

nenechal pre seba. Podľa svojich zvyklostí chcel podporiť katolícku vzdelávaciu ustanovizeň 

a tak hneď venoval opátstvo jezuitom ako fundáciu pre ich kolégium v Jágri. Po zrušení 

jezuitov roku 1773 majetky opäť pripadli kráľovskému fisku. Cisárovná ich v roku 1776 

darovala novovzniknutému Spišskému biskupstvu. Okrem samotného kaštieľa v Spišskom 

Štiavniku sem patrili pozemky, lesy a vlastnícke podiely v obciach Spišský Štiavnik, Vydrník, 

Spišské Bystré, Hranovnica, Kravany, Vikartovce, Liptovská Teplička, Nižná Šuňava, Lučivná 

a Spišská Teplica. Všetky biskupské majetky boli po reorganizácii hospodárstva spravované 

provizorátmi, ktoré mali sídla v Jablonove, Spišskom Štiavniku, Malej Ide, Hernád Petri 

a Olasz Liszke. Hospodársku správu biskupstva dopĺňali dva lesné úrady so sídlom v Spišskom 

Štiavniku a v Jablonove.  

Výrazná zmena majetkovej základne sa v sledovanom období – respektíve niekoľko 

dekád predtým – dotkla predovšetkým úradu spišského prepošta. V súvislosti so vznikom 

Spišského biskupstva v roku 1776 došlo k reforme celej Spišskej kolegiátnej kapituly a k jej 

transformácii na kapitulu katedrálnu (sídelnú). Tá mala na čele veľprepošta, ďalej podľa 

hodností nasledovali katedrálny, liptovský a oravský archidiakon, kanonik-kustód, kanonik-

lektor a kanonik-kantor, ďalej kanonik-senior a dvaja kanonici-magistri, ktorí sa nazývali aj 

teológovia a boli zainteresovaní do vzdelávania a výchovy klerikov. Problém nastal práve pri 

transformácii úradu prepošta na veľprepošta. Po vzniku Spišského biskupstva bolo celé 

pôvodné benefícium spišských prepoštov prenesené na úrad spišského biskupa. Post 
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veľprepošta tak zostal bez akéhokoľvek dôchodku. Situácia bola vyriešená tak, že úrad 

veľprepošta bol spojený s investitúrou farára v Spišskom Podhradí, aj s náležitými dôchodkami. 

Veľprepošti Spišskej katedrálnej kapituly tak boli pravidelne takmer sto rokov zároveň farármi 

v Spišskom Podhradí. Tento stav trval až do cisárskeho výnosu z 24. júna 1873, kedy bola 

spišskopodhradská fara od úradu veľprepošta opäť oddelená, no s podmienkou vyplácania tisíc 

zlatých ročne z farského benefícia veľprepoštovi. 

Podobne ako osoby a úrady, aj mnohé cirkevné inštitúcie – ako napríklad Spišský 

kňazský seminár, Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, či Spišská katedrálna kapitula 

kanonikov fungovali ekonomicky nezávisle od štátu rovnako na princípe beneficiátnych 

majetkov, ktoré týmto inštitúciám patrili. Ako príklad takejto inštitúcie sa pozrime na Spišský 

kňazský seminár. V roku 1779 Mária Terézia venovala na jeho vznik tzv. jezuitské benefícium, 

teda majetky, ktoré po zrušení rehole jezuitov v roku 1773 prepadli kráľovskému fisku. Patrili 

sem budovy jezuitského kláštora a gymnázia v Spišskej Kapitule, celá obec Studenec, a jedna 

sedliacka usadlosť v Nižnom Slavkove. Seminár s touto istinou založil v roku 1815 spišský 

biskup Michal Brigido. Majetkovú základňu seminára neskôr jednotliví uvedomelí spišskí 

kanonici a biskupi rozširovali o rôzne základiny na podporu chudobných študentov.  

Funkčnosť akejkoľvek katolíckej diecézy predpokladá v duchu pôsobenia 

osvietenských prelátov nielen pravidelný prísun kňazského, ale aj učiteľského dorastu. Vďaka 

nemu sa totiž mohla zdvíhať úroveň vzdelanosti v danom regióne a celková kultúrnosť 

miestneho obyvateľstva. Na Spiši sa v sledovanom období polovice 19. storočia učitelia pre 

rurálne školy nielen na území Spiša vzdelávali na jedinečnej – a v tomto období ešte stále jednej 

z mála jestvujúcich – Učiteľskej preparandii v Spišskej Kapitule (Institutum Praeparandorum 

ad Magisteria Scholarum Trivialium), ktorú založil biskup Ján Ladislav Pyrker v roku 1819. 

K jej finančnému zabezpečeniu treba podotknúť aspoň základné údaje. Istinu na fungovanie 

inštitútu zriadil jej zakladateľ, biskup Pyrker. Kandidáti učiteľstva tu študovali bezplatne, 

dokonca so zabezpečením ubytovania a starvovania. To umožnilo štúdium aj chudobným 

študentom zo vzdialenejších oblastí. 

Na základe uvedeného je zrejmé, že popísaná majetková základňa Katolíckej cirkvi na 

Spiši – predovšetkým v prípade spišských biskupov – sa na prvý pohľad môže zdať impozantná. 

Ak si však uvedomíme, že spišskí biskupi z týchto prostriedkov financovali nielen vlastné platy, 

ale aj celý personál, fungovanie a údržbu biskupskej kúrie, kaštieľ a jeho hospodárstvo 

v Spišskom Štiavniku, kompletný platený personál a fungovanie jednotlivých 
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hospodárstiev, provizorátov a lesných správ, ďalej podporovali školy, farnosti a výstavbu 

a opravu kostolov, dokonca aj katolícku tlač a spolkovú činnosť, situácia nám už zrejme taká 

jednoduchá nepríde. 

Na čele diecézy stál v predrevolučných rokoch 1824 – 1847 bývalý kanonik 

Ostrihomskej kapituly a vikár uhorského prímasa Alexandra Rudnaja, ThDr. Jozef Bélik 

(spišský biskup 1824 – 1847). Poznáme ho ako nadaného pastiera svojej diecézy, ktorý nám 

zanechal výnimočne podrobné vizitačné zápisnice. V roku 1825 zvizitoval Liptov, v roku 1829 

rehole na Spiši, v rokoch 1831 a 1832 farnosti Spiša a v roku 1833 Oravu. Medzitým v júni 

1831 vypukla cholerová epidémia a v auguste 1831 sedliacke povstanie, počas ktorého sa 

rebélie objavili aj na Spiši.  

Napriek všetkým nepríjemnostiam a problémom, ktoré cholera i povstanie priniesli, 

zostal Jozef Bélik nielen dobrým biskupom a pastierom svojej diecézy, ale aj podporovateľom 

slovenskej myšlienky. V roku 1836 objednal 500 kusov almanachu Zora, ktorý vydával Spolok 

milovníkov reči a literatúry slovenskej a v roku 1838 dal v Levoči vytlačiť spevník Fijalka. 

Biskup Bélik sa staral aj o hospodárske záležitosti biskupstva. Prestaval kaplnku 

biskupského kaštieľa v Spišskom Štiavniku a zreformoval tamojší majer i lesné hospodárstvo 

biskupstva celkovo. Nové kostoly postavil v roku 1827 v Jablonove a v tridsiatych rokoch 19. 

storočia aj v Kravanoch, Lúčke, Spišskej Teplici a Štrbe. 

Od roku 1844 však bol biskup Bélik už veľmi zmožený starobou. Správa biskupských 

majetkov bola preto zverená osobe, ktorá je hlavnou postavou tohto príspevku, vtedajšiemu 

spišskému kanonikovi-kustódovi, Dominikovi Biacovskému (Biaczovszky, 1788 – 1869). Svoj 

šťastný a zároveň pohnutý episkopát ukončil biskup Bélik 5. mája 1847, kedy zomrel v Spišskej 

Kapitule. Podľa vlastnej vôle bol pochovaný v kostole v blízkom Jablonove, na výstavbu 

ktorého venoval prostriedky sám biskup Bélik.  

V prípade kánonického obmedzenia biskupa – teda počas náhlej sedisvakancie 

(uprázdnenia biskupského stolca v dôsledku úmrtia biskupa), alebo hatenia biskupského stolca 

(reálnej nemožnosti biskupa spravovať diecézu – napr. v prípade prenasledovania, či choroby) 

boli katolícke diecézy v minulosti – až do promulgácie Kódexu kánonického práva 1983 – 

spravované kapitulnými vikármi. Nositeľ tejto dočasnej funkcie bol volený z členov katedrálnej 

(sídelnej) kapituly. V takýchto prípadoch katedrálna kapitula do ôsmich dní od prijatia správy 

o sedisvakancii biskupského stolca zasadala a zvolila zo svojho stredu kapitulného vikára, ktorý 

mal do doby menovania nového biskupa právomoci ordinára, teda dočasne všetky právomoci a 
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jurisdikciu ako keby bol diecéznym biskupom. Predpisy o kapitulných vikároch neskôr zhrnul 

Kódex kánonického práva z roku 1917, konkrétne v kánonoch 198, 432 §1, 437 a ďalších.  

Po smrti biskupa Bélika až do svojej smrti 16. júla 1847 zastával funkciu kapitulného 

vikára na Spiši titulárny biskup Vovadrei a dlhoročný kancelár biskupov Révaja a Brigida, Ján 

Andujár. Po jeho smrti bol 20. júla zvolený nový kapitulný vikár, bývalý správca biskupských 

majetkov Dominik Biacovský. Práve do jeho obdobia správy diecézy spadá zásah do 

financovania cirkvi, ktorého dôsledky nevyriešili žiadne ďalšie úpravy v podstate až dodnes.  

 

Zmeny vo financovaní cirkví v roku 1848 

Dňa 18. marca 1848 bol prijatý Zákonný článok Uhorského snemu č. XIII./1848 

o zrušení cirkevnej dežmy – desiatku. Stalo sa tak síce so súhlasom cirkevnej hierarchie, ktorá 

uvedený desiatok – ako sa uvádzalo v samotnom článku – „obetovala na oltár vlasti“, no 

situácia pre drobné duchovenstvo sa stala povážlivou. V Spišskej diecéze len 54 zo 162 farností 

nestratili na svojich príjmoch nič, pretože nepoberali od veriacich naturálny desiatok. 88 

farností, ktoré naturálie poberali, však stratilo takmer všetky svoje príjmy. Zostali im iba nízke 

príležitostné príjmy zo zbierok, omšových štól, fundačných omší a podobne, pričom nie každá 

fara všetky uvedené položky mala. Okrem toho išlo napospol o fary, situované predovšetkým 

na nábožensky zmiešaných územiach, ako je napr. Liptov. K týmto 88 farnostiam treba prirátať 

19 farností, ktoré dostávali menšiu podporu od arcibiskupstva. Ešte horšia situácia bola 

u kaplánov. Z 59 ich 22 stratilo akýkoľvek príjem, pretože boli pôvodne vydržiavaní svojimi 

farármi z farského desiatku. Keďže spišský biskupský stolec bol v tomto období ešte stále 

neobsadený, farári i kapláni sa vo veľkom obracali na vtedy najvyššiu inštanciu v diecéze – na 

kapitulného vikára Biacovského so žiadosťami o riešenie ich situácie. Toto riešenie bolo 

načrtnuté už samotnom XIII. článku: V §2 bol zahrnutý záväzok, že veličenstvo predloží 

krajinským stavom návrh zákona vo veci náležitého zaopatrenia nižšieho duchovenstva. 29. 

augusta 1848 bola táto situácia vyriešená ministerským opatrením, na základe ktorého sa začala 

farárom vyplácať tzv. kongrua 300 zlatých konvenčnej meny a kaplánom 190 zlatých. Pojmom 

kongrua sa teda začal označovať najnižší primeraný plat duchovného, ustanoveného v nejakej 

funkcii v pastorácii. Prvé zmienky o platoch duchovných – kongruách – sa spájajú už so 4. 

Lateránskym koncilom (1215). Pôvodne išlo o podiel na plodinách z príslušnej farnosti. Neskôr 

bola stanovená minimálna finančná čiastka dôchodku pre farára, správcu farnosti a kaplána, 

ktorú doplácal štát, ak miestne dôchodky danej farnosti túto výšku nedosahovali. Uvedená nízka 



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

66 
 

finančná kompenzácia by sa dala považovať za akúsi istotu pre duchovenstvo, keby nevypukli 

vojenské nepokoje 1948/49. V neľahkých vojnových časoch jej vyplácanie totiž nefungovalo 

a opäť sa začali množiť jednak žiadosti na kapitulného vikára, jednak na samotný dvor. 

Rozširovali sa aj ponosy na kapitulného vikára Biacovského, ktorý však so situáciou mohol 

urobiť iba pramálo. Financie na kongruy pre duchovenstvo sa vyhradzovali z tzv. 

Náboženského fondu (Fundus religionis), ktorý bol založený za Jozefa II. v roku 1782 

z majetkov zrušených kláštorov žobravých a rozjímavých rádov a mal slúžiť na udržovanie 

cirkevných potrieb. V zákonnom článku XIII/1848 tak treba hľadať počiatky „financovania 

cirkví štátom“, ktoré na Slovensku nebolo uspokojivo vyriešené dodnes. Cirkevní predstavitelia 

s úmyslom uľaviť obyvateľstvu súhlasili v roku 1848 so zrušením cirkevného desiatku. De 

facto sa ale zavedením kongruí stala cirkev už v tomto období rukojemníkom štátu . Situácia sa 

od roku 1848 len zhoršila pozemkovými reformami za ČSR, konfiškáciami po roku 1948 

a nedotiahnutými či nezohľadnenými reštitučnými nárokmi v rokoch 1993/94. Medzitým 

neustále stúpala cena práce, pričom naopak, tradície samostatného hospodárenia v cirkvi 

zanikli. Tak sa stalo, že v súčasnosti cirkev v podstate nie je navyknutá, ba ani schopná, živiť 

sa samostatne. Z tohto dôvodu je aj dnes terčom nespravodlivej kritiky časti neveriaceho, či 

náboženské úkony nepraktizujúceho obyvateľstva, ktoré na jej financovanie musí prispievať 

cez štátny rozpočet nepriamo zo svojich daní. 

Mimo priamych problémov s presunom financií sa o spišskom kňazstve roznášalo, že 

na podporu cisárskych oddielov vynaložilo 20.000 zlatých konvenčnej meny. Samozrejme že 

to vzhľadom na finančnú situáciu nebola pravda. Takíto podporovatelia Viedne však boli 

v očiach Maďarov zradcami vlasti. 

Ďalšiu neľahkú situáciu v správe biskupských majetkov spôsobilo zrušenie poddanstva. 

Aj toto opatrenie bolo prijaté v rámci tzv. marcových zákonov z roku 1848 na utíšenie situácie 

a uspokojenie ľudu. Ako však ukazuje príklad Spišského biskupstva, opak bol pravdou. 

Obyvatelia poddanských dedín odmietali pracovať na majetkoch a v lesoch panstva a to aj 

napriek ponúknutej mzde. Neprijali myšlienku možnosti zamestnať sa. Oslobodenie 

z poddanstva si vykladali tak, že majetky a lesy patria im a začali robiť škody. Vypaľovali celé 

oblasti, hlavne v lesy pri Spišskej Teplici a Šuňave, zhorela aj píla v Spišskom Bystrom. 

V hospodárení cirkvi a správe jej majetkov celkovo zavládol chaos. 
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Diecézna a národná synoda v roku 1848 

Prínosom do zmätočnej situácie mala byť národná synoda, plánovaná na september 

1848, ktorej mali predchádzať miestne diecézne synody. S týmto návrhom prišla v júni 1848 

na svojom zasadnutí Konferencia uhorských biskupov. Na prejednávanie na úrovni diecéznych 

synod bolo ustanovených niekoľko hlavných bodov s aktuálnymi otázkami, ktoré potrebovala 

cirkev v Uhorsku riešiť:  

1. Nezávislosť Katolíckej cirkvi, slobodná komunikácia priamo s hlavou Cirkvi – a to aj čo sa 

týka menovania prelátov, všetkých fundácií, aj tých, ktoré spravuje miestodržiteľská rada a 

nezávislosť cirkevného školstva.  

2. Potreba zavedenia nového rituálu, ktorý by bol podľa noriem Rímskeho rituálu a ktorý by 

obsahoval aj modlitby v jazykoch národností, a to vo všetkých latinských diecézach. 

3. Ustálenie obradov prvého svätého prijímania detí.  

4. Dodržiavanie nedieľ, prikázaných sviatkov a pôstov.  

5. Ustálenie formuly modlitieb za kráľa, pápeža, cirkevnú a svetskú vrchnosť, za cirkev, za ľud 

a podobne, ktoré sa má modliť ľud v nedele a sviatky pred alebo po omši.  

6. Zjednotenie popoludňajších obradov a pobožností, ako aj ustálenie princípov katechizácie 

služobníctva a robotníckej triedy v nedele a sviatky.  

7. Určenie popoludňajších pobožností na konci roka.  

8. Odstránenie zlých zvyklostí pri získavaní odpustkov.  

9. Stabilizácia cirkevnej tlače a periodík.  

10. Vyriešenie otázky ako vo všeobecnosti zvýšiť zbožnosť kňazov, rehoľníkov a laikov 

v krajine, akým spôsobom zaviesť pravidelné duchovné cvičenia kňazov.  

11. Obsadenie vakantných biskupských stolcov. 

12. Spôsob menovania vicearchidiakonov.  

13. Riešenie otázky kongruy farárov a kaplánov.  

14. Riešenie poplatkov za cestovné kňazov.  

15. Lepšie zabezpečenie umierajúcich kňazov.  

16. Vhodná úprava ohľadom farských pozemkov.  

17. Otázka patronátneho práva a zabezpečovania s tým spojených povinností.  

18. Vhodná úprava ohľadom kostolných a farských pokladní a škôl. 

19. Zrušenie tzv. Koloničovej dohody, aspoň čo sa týka biskupov a iných beneficiátnych 

prelátov.  
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Spomínaná Koloničova dohoda (conventio Kollonichiana) bola dohovorom medzi 

vtedajším panovníkom Leopoldom I. (rímsko-nemecký cisár 1658 – 1705) a uhorským 

prímasom Leopoldom Koloničom (Kolonich, ostrihomský arcibiskup 1695 – 1707) z roku 

1702, podľa ktorej pripadla kráľovskému fisku tretina majetkovej pozostalosti po zosnulých 

uhorských prelátoch, ktorí dostali svoje majetky od kráľovskej komory. Toto právne 

usporiadanie neplatilo, pokiaľ mal prelát privilégium disponovať so svojím majetkom 

testamentárne. Dohoda nadobudla roku 1715 platnosť zákona v Zákonnom článku XVI /1715. 

Ako vidno z uvedeného, plánovaná národná synoda riešila veľmi aktuálne otázky, ktoré 

mohli Katolícku cirkev v Uhorsku posunúť na úroveň živej modernej cirkvi. Niektoré z otázok 

nie sú vyriešené dokonca ani dodnes. Spišská diecéza biskupa v čase príprav synody nemala. 

Úvodného stretnutia sa tak zúčastnil kapitulný vikár Dominik Biacovský. Ten uvedené 

synodálne otázky rozoslal 29. júna kňazom Spišskej diecézy. Mali sa prejednávať najskôr na 

úrovni dekanátnych rozpráv. Samotná diecézna synoda bola zvolaná na 23. augusta 

a nasledujúce dni. Všetky body boli prerokované a s malými úpravami schválené. Kňazi 

nechceli prijať iba jeden návrh, ktorý sa prejednával len na Spiši, a to zavedenie zvyku, aby 

kňaz po smrti zanechal svoju knižnicu farnosti. Výsledky diecéznej synody boli 1. septembra 

zaslané uhorskému prímasovi. Žiaľ, plánovaná národná synoda sa vo víre revolučných udalostí 

už neuskutočnila. Politické zmeny, ktoré priniesli roky 1848 – 1850, týkajúce sa aj cirkevných 

záležitostí, spôsobili, že uhorský prímas Scitovský zvolal na 25. augusta 1850 do Ostrihomu 

aspoň konferenciu biskupov. Uvedená synoda bola vlastne prvou diecéznou synodou, ktorá sa 

konala na Spiši. Dodnes je však málo známa – rovnako ako jej závery, ktoré bude v budúcnosti 

potrebné osobitne vedecky zhodnotiť z historického, teologicko-katechetického a pastoračného 

hľadiska. 

 

Zmeny na biskupskom stolci koncom roka 1848 a ďalší vývoj situácie 

Revolučné roky 1848/49 v Spišskej Kapitule uvítali nového biskupa. Cisár Ferdinand I. 

v júni 1848 vymenoval na toto miesto almijského titulárneho biskupa, PhDr. Vincenta 

Jekelfalušiho (Jekelfalussy, spišský biskup 1848 – 1849), zo šľachtického rodu pánov 

z Jakloviec a Margecian. Koncom toho istého roka prišiel Jekelfaluši do Spišskej Kapituly, no 

potvrdenie ešte nemal a nemohol byť preto ani konsekrovaný. Úradu sa ujal stále len ako 

menovaný biskup 5. januára 1849. Hoci sa dá zovšeobecniť, že v revolučnom ruchu stál na 

strane Maďarov, v Spišskej Kapitule prijímal tak maďarské, ako aj cisárske vojská. Okrem toho 
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od maďarskej strany vymohol pre diecézny klérus podporu 5000 zlatých v tzv. košútovských 

bankovkách, ktoré ďalej farárom a kaplánom ako kongruu rozdeľoval postupne kapitulný vikár 

Dominik Biacovský. Po bitke pri Spišskej Novej Vsi 3. februára 1849 sa však Jekelfaluši stiahol 

do rodinného sídla v Jaklovciach. Po príchode ruských vojsk na radu priateľov odišiel do 

Viedne udobriť cisára, aby zabránil väčším škodám. Cestou do Viedne ho v Bratislave zatkli 

a postavili pred vojenský súd. Po zásahu cisára ho síce prepustili na slobodu, no Viedeň zároveň 

10. júla odvolala jeho menovanie za spišského biskupa. Tu sa z diania Spišskej diecézy vytráca. 

Dostal malú penziu a pohyboval sa na rôznych miestach v Hornom Rakúsku a vo Viedni. Až 

14. septembra 1866 bol vymenovaný za bratislavského veľprepošta a 19. novembra 1866 za 

biskupa v Stoličnom Belehrade (Alba Iulia, dnes RO). 5. mája 1867 bol konsekrovaný a 8 mája 

intronizovaný. 21. novembra 1869 odišiel do Ríma na Prvý vatikánsky koncil a vrátil sa až 31. 

marca 1871. Po návrate publikoval koncilové dekréty (najmä dogmu o pápežskej neomylnosti), 

za čo bol prenasledovaný uhorskou vládou. Roku 1872 preto rezignoval na úrad biskupa. Roku 

1874 sa uchýlil do Ríma, kde 28. mája 1875 zomrel.  

Správu biskupstva de facto nikdy za dané obdobie z rúk nevypustil kapitulný vikár 

Dominik Biacovský. Zo všetkých síl sa snažil upokojiť situáciu v diecéze. Už 21. marca 1848 

poslal kňazom diecézy pastiersky list, v ktorom odporúčal, aby ľud vyzývali k mieru, pokoju 

a poslušnosti voči vrchnosti. Dňa 28. októbra 1848 vydal ďalší pastiersky list s podobným 

znením, v ktorom odporúčal mierniť nenávisť ľudí. Situácia počas revolučných rokov skutočne 

nebola ľahká. Jedna i druhá strana – maďarské i cisárske jednotky – vydávala protichodné 

nariadenia, pričom hrozili za neuposlúchnutie násilím. Typickým príkladom bolo vojenské 

cvičenie národnej gardy, na ktorom sa odmietali zúčastňovať kapitulskí kňazi. Veliteľ gardy, 

gróf Augustín Čáky, naliehal na vikára, aby kňazov k účasti donútil. Ten sa obrátil na 

ministerstvo so žiadosťou o odpustenie služby a prosil Čákyho o trpezlivosť, kým príde 

vyjadrenie ministerstva. Vyjadrenie na šťastie Spišskej Kapituly až do konca vojny neprišlo. 

Vo všeobecnosti sa dá usúdiť, že kňazi Spišskej diecézy boli, ako uvádza Hradszky, 

„Schwarzgelb“, to znamená prívrženci Habsburgovcov. Stáť striktne na jednej či druhej strane 

sa však ukázalo ako nebezpečné. Cisárski vojaci začiatkom júla 1849 odvliekli farára 

v Hniezdnom Andreja Šoltésa (Soltész), ktorého dlho držali najskôr na Ľubovnianskom hrade, 

potom v Kroščenku v Haliči (dnes Krościenko v Poľsku). Cisárski odvliekli aj Antona 

Tizedyho, farára vo Vydrníku, ako aj gréckokatolíckeho farára v Jakubanoch Jána Bisteja 

(Bistey) a jeho kaplána. Prihodilo sa aj niekoľko opačných situácií: Farár vo vyšných Lapšiach, 
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Ján Samséj (Szamszély) sa s rozhodnutím diecéznej kúrie stal poľným kaplánom maďarského 

vojska. Po skončení vojny sa vrátil do Lapší.  

Dňa 9. decembra 1848 Spišská župa požiadala, aby boli národnej garde ku Košiciam 

poslaní aspoň dvaja kapláni ako poľní kuráti. Spišská Kapitula poskytla kanonika Romana 

Kežmarského (Késmárszky), profesora dogmatiky Ignáca Reindla, kaplána v Spišskom 

Podhradí Karola Pischa, farára v Bijacovciach Ladislava Liptaja (Liptay) a farára 

v Poľanovciach Jozefa Petrolaja (Petrolay). Vybraní duchovní dostali jurisdikcie, no nevedno, 

ktorých a koľkých si župa vybrala. Onedlho si poľného kaplána žiadal aj sám spišský župan 

Ladislav Čáky. K extrémnym prípadom patril farár v Markušovciach, Tibor Mariáši, ktorý 

farské benefícium opustil svojvoľne a pridal sa na stranu maďarských vojsk. Po skončení vojny 

sa síce vrátil domov, no mal podliehať cirkevnému trestu, udelenému arcibiskupom – prímasom 

pre klerikov, ktorí sa zapojili do bojov v rokoch 1848/49. Tomu sa Mariáši podriadiť odmietol 

a žil v Markušovciach až do smrti súkromný život.  

Dňa 2. apríla 1850 bol za spišského biskupa menovaný spišský titulárny kanonik 

a dekan v Spišskej Novej Vsi, ThDr. Ladislav Zábojský (Záboyský, spišský biskup 1850 – 

1870). 30. septembra ho potvrdil pápež Pius IX. 25. mája 1851 bol konsekrovaný 

v Kapucínskom kostole vo Viedni. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bol 

intronizovaný 22. júla 1851. Vo vedení diecézy však až do jeho príchodu pokračoval naďalej 

kapitulný vikár Dominik Biacovský.  

 Biskup Zábojský bol veľmi schopným človekom, obratným organizátorom 

a ekonómom, podporovateľom slovenskej idey. Vhodne využil situáciu na trhu – po 

revolučných vojenských nepokojoch totiž stúpala cena dreva. Podarilo sa mu stabilizovať 

hospodárstvo biskupských majetkov a lesov a postavil nové hospodárske budovy. 

Zreorganizoval personál biskupských lesov a hospodárstiev a zracionalizoval hospodárenie. 

V roku 1872 prebehlo v celej monarchii prvé katastrálne meranie lesov. Snahám o 

racionalizáciu lesného hospodárstva napomohol aj nový krajinský zákon z roku 1879 o šetrení 

lesov. V roku 1885 bol pre lesy v Letanovciach vypracovaný prvý známy samostatný lesný 

hospodársky plán. Pomery hospodárenia cirkvi sa podarilo zastabilizovať – a to napriek tomu, 

že duchovenstvo zostalo v závislosti na štátnom plate – už spomínanej kongrui. Samostatné 

podnikanie v odvetviach lesného hospodárstva a poľnohospodárstva však cirkvi umožnilo 

naďalej finančne samostatne udržiavať nielen svoje kultové podujatia, ale aj mnohé sociálne, 

vzdelávacie a kultúrne programy, ktorými cirkev prispievala k rozvoju krajiny bez nutnosti 
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čerpania štátnych prostriedkov. Fungovanie týchto podnikateľských aktivít vážne narušili 

pozemkové reformy a nútená správa, ktorá bola na majetky cirkví dočasne uvalená po vzniku 

samostatnej Československej republiky. Ich úplný zánik znamenalo poštátnenie a konfiškácie 

totalitnou mocou po februári 1948. 

 

Epilóg k revolučným rokom 1848/49 

Zaujímavou dohrou revolučných udalostí bol rok 1850, kedy bolo na žiadosť cisárskeho 

dvora z archívu Spišského biskupstva vyžiadaných na likvidáciu spolu 32 dokumentov, 

týkajúcich sa rôznych dôležitých otázok v revolučných rokoch 1848/49. Niektoré z nich sme 

spomenuli vyššie. Obsah likvidovaných spisov našťastie zostal vo forme regestov uchovaný 

v protokoloch fondu. Regesty niektorých z nich navyše zaznamenal aj Jozef Hradszky vo 

svojom esenciálnom diele k dejinám Spišskej Kapituly Initia, progressus ac praesens status 

Capituli Scepusiensis.  
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Svetozár Hurban Vajanský 

ako predstaviteľ národnopolitickej a mienkotvornej slovenskej elity 

 

Roman Holec 

 

Môj text je pokusom predstaviť Svetozára Hurbana Vajanského ako osobnosť a istý 

generačný symbol súčasne, a to pomocou tzv. generačnej metódy. Táto metóda definuje 

generačné pozície a súdržnosť, ako aj generačnú identitu ľudí približne rovnakého ideového 

a vekového zaradenia. Formulovaniu generačných pozícií sa prikladá významná integračná 

a mobilizačná úloha v historickom vývoji. Slovenské dejiny 19. storočia sa vzhľadom na malé 

početné stavy politických a intelektuálnych elít a vzhľadom na ich pomerne jednoduchú 

vnútornú štruktúru dajú dobre zachytiť v rámci jednotlivých generačných skupín.  

Napríklad generácia štúrovcov je v našom povedomí jasne zadefinovaná svojím 

politickým a sociálnym programom, ako aj intenzívnou aktivizáciou počas revolučných rokov. 

Vymedzená je narodením Michala Miloslava Hodžu (1811) a Jána Francisciho so Štefanom 

Markom Daxnerom (1822). Do týchto približne desiatich rokov pripadá narodenie väčšiny 

členov štúrovskej družiny. Ich spoločná generačná identita sa vykryštalizovala v štyridsiatych 

rokoch a akcelerovali ju skúsenosti revolúcie ako generačného zážitku. V menšej miere bol 

vplyv tejto generácie evidentný ešte aj v šesťdesiatych rokoch. 

Vedúca osobnosť generácie – Ľudovít Štúr – sa narodil v strede uvedeného intervalu 

a zomrel dostatočne skoro, aby nestihol zdiskreditovať svoje idey a ideály v období 

neoabsolutizmu a provizória a aby v historickej pamäti mohol zostať ako skutočný generačný 

symbol a vodca. Jozef Miloslav Hurban, ktorý zomrel roku 1888, už po vyrovnaní viackrát 

poprel svojimi činmi i myšlienkami ideály vlastnej mladosti a konzervatívne postoje prevládali 

pri jeho aktivitách stále výraznejšie. Ešte väčší kontrast vidíme v prípade radikálneho Janka 

Francisciho, ktorý zomrel až roku 1905 ako člen najkonzervatívnejšej časti martinskej elity. 

On, kedysi radikál a povestný búrlivák, skončil ako ideový postrach martinskej mládeže. Do 

konkrétnej generácie sa teda treba nielen dobre narodiť, ale aj dostatočne načas zomrieť, aby 

človek zostal zaradený v historickej pamäti s ideálmi a ideami danej generácie. Lebo človek sa 

prirodzene mení i vekom a ovplyvňuje ho rôznym spôsobom aj kontext, v ktorom sa pohybuje.  
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Zomrieť v pravý čas, nech to znie akokoľvek morbídne, sa podarilo nielen Štúrovi, ale 

i Vajanskému, hoci u posledného to nebola otázka skorej smrti, ale skôr dôsledok prevažne 

kontinuálne negatívneho historického vývoja bez väčších zlomov a zmien v prostredí, v ktorom 

žil a vyvíjal verejné aktivity. 

Pravda, Vajanský mal opäť v porovnaní s Franciscim jednu výhodu. Francisci a celá 

jeho generácia už po revolúcii ťažko mohli prekročiť svoj tieň a zo svojich názorov skôr 

ustupovali. Vajanský však zomrel uprostred vojnovej kataklizmy a nedožil sa vzniku 

Československa, kde by sme jeho reakcie a správanie už len ťažko odhadovali, nepochybne by 

sa podstatne zmenil jeho odraz vo verejnej mienke a obraz v historickej pamäti a zrejme by 

v mnohom stratil zo svojho symbolického potenciálu.  

 

1811 – 1822 

1843 – 1853 
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Vajanský bol predstaviteľom generácie datovanej narodením Ambra Pietora (1843) na 

jednej a Jozefa Škultétyho (1853) na druhej strane. Podobne ako Štúr, aj on sa narodil v strede 

tohto desaťročného intervalu a stal sa nositeľom názorov a myšlienkového sveta celej 

generácie, jej neoficiálnym ideovým reprezentantom. Že jej nedal meno, to súvisí jednak 

s podstatne väčšou ideovou pestrosťou a jednak s tým, že ťažisko tejto generácie začína 

v osemdesiatych-deväťdesiatych rokoch a tiahne sa až do vypuknutia prvej svetovej vojny. 

Absencia revolučného vzopätia spôsobila, že smerodajnou sa stáva z hľadiska vlastného veku 

o desaťročie neskôr v porovnaní so štúrovcami, teda v generačnom veku približne 

štyridsiatnikov, a jej ideovo-politické pozície zostali v platnosti podstatne dlhšie.  

 

1811 – 1822 

1843 – 1853 

1867 – 1877 

 

 

Katalyzátorom názorového sveta Vajanského generácie sa nestala revolúcia, ale 

generačný konflikt s generáciou tzv. hlasistov, narodených v desaťročí od roku 1867 (Vavro 

Šrobár, Ján Smetanay a Pavol Blaho) až po rok 1877 (Fedor Houdek). Pod vplyvom 

veľkomestského prostredia, v ktorom mladí študovali, a veľmi rôznorodých ideových podnetov 

sformulovali svoj generačný program tiež až v deväťdesiatych rokoch, ale z hľadiska vlastného 

veku o takmer štvrťstoročie skôr ako Vajanského druhovia, teda ako dvadsiatnici. Vo 

všeobecnosti si mestská mládež formulovala vlastné životné postoje podstatne rýchlejšie a aj 

zmeny životného štýlu ju zasiahli oveľa rýchlejšie ako mládež v rurálnom prostredí. To bol 
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prípad v mestách študujúcich hlasistov, ktorí si vytvorili vlastnú generačnú tribúnu – časopis 

Hlas, jadro ich vlastnej generačnej revolty. 

Kedy dochádza ku generačnému konfliktu? Politický fenomén mládeže a zaujatie 

mládežou sa objavuje v situácii, keď dospelí neboli schopní ponúknuť do verejného života 

vstupujúcim populačným ročníkom žiadne vierohodné normy. Nedôveryhodnosť ponúk 

prichádzajúcich zo strany starších generácií vytvárala priestor pre vlastnú iniciatívu mládeže 

a formulovanie vlastných predstáv, kriticizmus mládeže sa zviedol ku generačnému 

vymedzeniu či dokonca ku generačnému stretu. Čo sa vlastne stalo? V duchu výstižnej definície 

Waltera Hornsteina mladí (a v tomto prípade i hlasisti) obyčajne spochybnili kompetenciu 

starých viesť mládež a zohľadňovať jej špecifické potreby, deklarovali vôľu prevziať 

zodpovednosť za vlastný život a napokon sa sebadefinovali ako obrodné, ozdravné spoločenské 

sily, ktorých akcieschopnosť by sa podriadením staršej generácii podstatne znížila. 

Ak hovoríme o generačnej metóde a generačnej identite ako jednom z jej hlavných 

znakov, neznamená to, že posun, respektíve konflikt medzi jednotlivými skupinami musí mať 

charakter konfliktu medzi otcami a deťmi. Hoci práve konflikt medzi generáciou Vajanského 

a hlasistami bol vždy takto definovaný, nešlo o pravidlo. Ani každý vzťah medzi otcami 

a deťmi nemusí mať apriórne konfliktný charakter, hoci istú mieru napätia prirodzene generuje. 

Najlepšie je to vidieť na vzťahu medzi štúrovcom Jozefom Miloslavom Hurbanom 

a jeho synom Svetozárom Hurbanom Vajanským. Vajanský na čele svojej generácie na 

štúrovcov vždy nadväzoval, hlásil sa k nim, rovnako k slovenskej národnej identite, zatiaľ čo 

opoziční hlasisti hľadali oporu skôr v Jánovi Kollárovi a v rôznych formách česko-slovenského 

spojenia. Preto vzťah medzi otcom a synom v prípade Hurbanovcov nemal konfliktný 

charakter, i keď názorový posun bol aj tu viac ako zrejmý. Postoj k mladým nebol u Hurbana 

bez výhrad: „Človek aby bol opatrný pri našej mládeži, ľahko sa dá naviesť telu i diablovi 

a potom jej priateľ najlepší stojí kompromitovaný a zahanbený.“ Neraz mladí podľa Hurbana 

„lenivia a trovia peniaze“. O 35 rokov neskôr bude to isté Vajanský tvrdiť o hlasistoch, ktorí 

údajne len ťahali peniaze od rodičov a známych, aby mohli aj 12 rokov užívať študentského 

života vo víre veľkomesta. Napokon, bol kritický aj voči svojim rovesníkom na právnickej 

akadémii v Prešporku, keď otcovi napísal: „Lebo ináč berúc tunajšia Slovač dáva hodný 

kontingent darebákov neskladajúcich skúšky.“ 

Vajanský stál nielen na čele starších v následnej zákopovej vojne, ale viackrát viedol 

svojich verných aj do otvorených útokov. Porovnával činy oboch generácií, zásluhy za národ 
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meral odsedenými väzenskými mesiacmi, útočil osobne a z vysokého koňa svojej autority, 

ktorá bola priam inštitucionalizovaná otcom – Jozefom Miloslavom Hurbanom. Išlo o jeden 

z mála prípadov v slovenskom prostredí, keď žezlo generačného vodcu prešlo z otca na syna.  

Ako každý otec, aj Jozef Miloslav Hurban si želal, aby syn kráčal v jeho šľapajach a po 

ceste vyznačenej otcami: „Tak, vidíš syn môj, tak čaká na Teba kĺzačka života; čerstvo sa kĺzať 

na nej môžeš, len sa nezabudni nikdy a kosti i všetko telo vycvič si mohutne. Boh nebeský Ťa 

obdaril hlbokým živým citom, nepopúšťaj sa mu prílišne, ale otužuj činy, aby si časom mohol 

poslúžiť stále a platne národu nášmu, zastanúc na postať a do šľapy otca.“ Hurban už zabudol, 

že ani on a ani jeho druhovia nepostupovali v šľapajach svojich otcov, ale na Heglovej filozofi 

postavili úplne nový koncept slovenskej národnej ideológie. Rovnako tvorivo využili nemeckú 

vedu, ruský realizmus, novú českú poéziu a ďalšie ideové zdroje.  

Každé sociálne hnutie modernej doby je konfrontované so socializáciou mladej 

nastupujúcej generácie. Politická kognitivita mládeže sa pohybuje medzi úctou, obdivom alebo 

uznaním voči generácii otcov na jednej strane a snahou emancipovať sa na strane druhej. Ako 

sa svojho času Vajanský vymaňoval spod vplyvu otca (starý Hurban mu reprezentoval celú 

generáciu otcov), tak sa nová generácia, už či hlasisti, prúdisti, liberáli, socialisti, katolíci, 

tolstojovci a ďalší vymedzovali voči Vajanskému, ktorý najlepšie reprezentoval staršiu 

generáciu otcov s pomerne konzervatívnymi postojmi. On sám si nanovo formuloval postoj 

k Rusku, k Nemcom i k Čechom, rovnako stál za požiadavkou všeobecného volebného práva – 

to všetko v konfrontácii s vlastným vplyvným otcom, keď v mnohom sa od neho vymedzil 

a posunul úplne inam. 

Jednu z kľúčových otázok pri formovaní mladých tvorilo školstvo. Od jeho kvality sa 

odvíjali i generačné postoje mladých. O nedostatkoch v školskom systéme ubíjajúcom učiteľa 

i žiakov, ich telesné i duševné zdravie, sa hovorilo na stránkach špecializovanej tlače 

i v orgánoch oboch protichodných táborov. Ak starí vinili za stav mladých aj školy, mladí zase 

vnímali školy ako príčinu svojej úzkej a neraz málo kvalitnej základne. Budúcnosť mala 

priniesť žalostné ovocie vtedajšej, toľko diskutovanej osvety a pochopiteľne, mala mať 

dôsledky na stav celej nastupujúcej generácie. Podľa Národných novín by mali hatiť tento 

negatívny vplyv rodičia – všetkou svojou silou a autoritou. Teda generácia otcov by mala 

prevziať rozhodujúcu zodpovednosť ako kompenzáciu za demoralizujúci vplyv maďarského 

školstva. To, pochopiteľne, hlasisti apriori odmietali a ponúkali skôr pozitívny vplyv knihy 

alebo českého školstva. Odmietnutie takýchto východísk považovali zo strany Národných novín 
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za falošné a poukazovali na skutočnosť, že samotný Svetozár Hurban Vajanský chodil do 

českých i nemeckých škôl, jeho syn do Hodonína a dcéry študovali na ústavoch v Čechách, 

Ambro Pietor vychoval svojich troch synov v Čechách a na Morave, Anton Bielek tamže svoje 

dve dcéry, Karol Salva dcéru na Morave a tak by sa dalo pokračovať. Zrazu – ako podotýkal 

Šrobár – sa nikto nebál „exulantstva“, „emigrácie“ a cudzích vplyvov.  

Vajanského obsesia hlasistami nepoznala medze. Keď bol požiadaný napísať doslov 

k prekladu Turgenevovho diela Otcovia a deti od Milana Ivanku, využil to opäť na svoju 

agendu. I tu išlo o „borbu starých s mladými“ a podobne ako on, i Turgenev zažil ataky kritikov, 

z čoho Vajanskému vyplynulo, že „je vždy dobrým znakom, keď na umelcovo dielo za čerstva 

sadajú psie muchy, osy, ovady a iné žúžaly...“. Turgenevom si vypomáha, aby sa vyrovnal 

s tendenčnými kritikmi a napokon i s mladými – nihilistami a liberálmi: „O čo tedy ide? Nie 

o borbu mladej, silnej, mnohosľubnej reformy s deravou, práchnivou, do mohyle súcou fázou 

života, ale ide tu o nepovolané, nesvojské, zovnútornými, vražími silami nadiktované 

novotárstvo, o pusté negovanie len kvôli negovaniu, napuchnuté, fantastické, nereálne 

bludárenie, nanútený zverský materializmus...“ Ale ani to ako keby nestačilo, ešte musel dať 

priestor i vlastnej márnomyseľnosti: „Dnešná kazuistika mnoho rozpráva o „smeroch“, o 

„modernosti“, o čačkách a „vytríbenostiach“ a nevidí, že v umení platí len talent a nič iného. 

Máš-li čo povedať, vieš-li tomu dať formu, obraz – dobre. Ale nijaké, trebárs i najmodernejšie 

nohavice neurobia z teba poeta.“ A nakoniec celú svoju polemiku uzavrel tradičným odkazom 

na pôvod ideí a (slušne povedané) nezrelosť kritikov a ich názorov: „... škodné a perverzné je 

trhanie všetkého, čo „otcovia“ utvorili a postavili. Netrebný je surový chvast, mladá drzá 

nadutosť, mizerné papuškovanie zle pochopených cudzích výplodov mysle. Pokrokom 

a zveľatkom je len to, čo vyrástlo na vlastnej pôde; užitočným plodom len to, čo uzralo vo 

vlastnej duši.“ 

Katolícky kňaz František Šujanský vyjadril v liste Vajanskému presvedčenie, že hlasisti 

ako istý fenomén, sú len prechodným, dočasným a zvonku importovaným javom: „... zakalia, 

zasmradia, ale po chvíli vyschnú, vypáchnu, tak to bývalo naveky, a diela dobré pôjdu ďalej 

svojím, Bohom riadeným tokom“. V takomto úplne scestnom postoji utvrdil Šujanského, 

a nielen jeho, koniec hlasizmu a jeho zdanlivo úplný ideový rozklad. Vajanský pociťoval vtedy 

zrejme rovnaký pocit zadosťučinenia ako možno z politickej i skutočnej smrti svojho hlavného 

súpera Kálmána Tiszu krátko predtým. 
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Hlasizmus síce neslávne skončil, ale liberalizmus, ktorý väčšinovo reprezentoval, sa už 

natrvalo udomácnil v slovenskom ideovom svete. Aj hlavné myšlienky hlasizmu – aktivizmus, 

demokracia, česko-slovenská vzájomnosť a spolupráca, drobná práca, ideová otvorenosť – to 

všetko žilo aj ďalej a vznik ďalšieho generačného hnutia prúdistov a časopisu Prúdy ako novej 

generačnej tribúny to len potvrdzoval.  

Prúdisti narodení v desaťročí od Františka Votrubu (1880) až po Juraja Slávika (1890) 

tvorili generáciu, ktorá síce nadväzovala na hlasistov, ale posúvala ich myšlienky inam a ďalej. 

Aj preto sa od hlasistov, ešte stále činných v politike a verejnom priestore, viac menej 

dištancovali. 

Uhorsko-maďarskí politici, vstupujúci v deväťdesiatych rokoch v nových stranách do 

parlamentu a začínajúci práve vtedy svoju politickú kariéru, ešte neboli ochotní korigovať 

podstatnejšie uhorskú politiku ako celok, aj preto hlasisti úplne rezignovali na akúkoľvek 

generačnú spoluprácu a nádeje v súvislosti s Budapešťou. S výnimkou Milana Hodžu, ktorý 

s hlasistami koketoval len v úplnom začiatku, sa celoštátna uhorská politika hlasistami vôbec 

nezohľadňovala a nereflektovali ju, čo bolo v rozpore s otvorenosťou voči zahraničiu. A možno 

ani nie, keďže uhorská vnútorná politika sa európsky nesprávala a strácala v tomto období 

posledné sympatie a zvyšky svojho renomé ešte z čias revolúcie.  
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1811 – 1822 

1843 – 1853 

1867 – 1877 

1880 – 1890 

 

 

Prúdisti, ako sme už spomínali, sa v tomto smere správali úplne inak. Spôsobila to 

i skutočnosť, že uhorsko-maďarská generácia spolupracujúca s prúdistami už mala podstatne 

otvorenejší charakter a jej liberalizmus nebol obyčajným slovom na papieri. Bolo pritom 

zaujímavé, že táto generácia vekovo zodpovedala viac hlasistom a nie mladším prúdistom. 

Tvorili ju intelektuáli a politici ako Bódog Somló (1873), Gusztáv Gratz a Oszkár Jászi (obaja 

1875), Ervin Szabó (1877) a ďalší, zoskupení okolo časopisu Huszadik század alebo v spolku 

Galilei kör. Takýto generačný posun a vekovú nekompatibilitu spôsobovala oveľa širšia 

maďarská politická a intelektuálna základňa, ktorá umožňovala presadiť sa mladým a novým 

podstatne ťažšie, a teda i oveľa neskôr ako v prípade veľmi úzkej slovenskej politickej 

a intelektuálnej elity. Aj revolučná maďarská generácia obsiahla rokom narodenia viac ako 

dvadsaťročie: od 1791 (István Széchenyi) po 1813 (József Eötvös), a to nepočítam ešte 

revolučnú mládež. Potreba generačného vystúpenia nebola v maďarskom prípade ani zďaleka 

taká akútna. Podstatne širšia bola aj generácia vyrovnania či politického liberalizmu, rovnako 

politickej diferenciácie z konca 19. storočia. Takže v maďarskom prípade nebude generačná 

metóda zjavne ani zďaleka taká produktívna.  



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

81 
 

1873 –
1877 

1867 – 1877 

1880 – 1890 

1791 – 1813 

1843 – 1853 

1811 – 1822 

 

 

Toľkokrát pomenovaná skutočnosť, že mnohé slovenské „deficity“ zohrali pre 

Slovákov v konečnom dôsledku pozitívny význam, potvrdzuje aj oveľa častejšie generačné 

striedanie a rovnako aj ostrejšie vymedzovanie sa jednotlivých generácií navzájom voči sebe. 

Neexistencia skutočnej kontinuálnosti slovenskej politiky a jej koncepčná slabosť umožňovali 

ľahšie otvárať nové problémy a jednoduchšie „podliehať“ novým ideovým výzvam. Teda aspoň 

tomu, kto na to bol pripravený a kto to chcel. Bolo však zaujímavé, že proti hlasistom 

i prúdistom stáli v podstate tí istí generační súperi, čo tiež svedčilo len o veľmi selektívnom 

ideovo-politickom vývoji.  

Vajanský však ťažil nielen z postavenia svojho otca, ale i zo svojho intelektuálneho 

potenciálu, rozhľadenosti a poznatkov. To z neho urobilo hlavného ideológa slovenského 

národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. Keď k tomu pridáme jeho brilantnú 

žurnalistiku, porovnateľnú snáď len s publicistikou Milana Hodžu, a jeho umelecké 

predpoklady a taktiež skutočnosť, že svoju tvorbu dal programovo a v plnej miere do služieb 

národného hnutia – máme pred sebou veľmi komplexnú a všestrannú osobnosť, ktorá zo 

subjektívno-rodinných i objektívno-politických dôvodov mala všetky dôvody stať sa vedúcou 

generačnou osobnosťou a z hľadiska medzigeneračnej konfrontácie i ideologickým vodcom. 

Vajanskému prisudzujeme rolu generačného hovorcu, ktorý pozitívne zasiahol i ďalšiu 

generáciu martinských i mimomartinských činiteľov, ktorí zostali skôr v jeho tieni a nenašli 
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také impulzy, aby sa mohli v plnej miere emancipovať od starších a samostatne prejaviť. 

Najväčšou chybou by však bolo vnímať Vajanského jednofarebne a schematicky. Aj jeho, hoci 

by si to nikdy nepriznal, ovplyvnili generačné spory s hlasistami a mladými a v jeho literárnych 

dielach (pravda, nie v románe Kotlín) necháva ústami svojich hrdinov deklarovať tézy ako 

vystrihnuté z Hlasu. Mnohé kritické myšlienky na adresu národného života a politiky sa však 

objavili ešte pred vystúpením hlasistov, v neposlednej miere v románe Suchá ratolesť. Kritizuje 

nepraktickosť, odtrhnutosť od ľudu, mravnú slabosť. Rovnako, ak by sme vybrali Vajanského 

články z Národných novín v rokoch 1906/7, zistili by sme, že situácia v Rusku, a pod jej 

vplyvom i v Uhorsku, mimoriadne radikalizovala Vajanského rétoriku. Desať rokov pred 

smrťou burcuje verejnosť spôsobom, ku ktorému by kedysi radikálny Francisci nedospel ani 

v podstatne mladšom veku. Vajanský sa objavuje na sociálnodemokratickom mítingu, agituje, 

volá po všeobecnom volebnom práve, sociálnej i národnej spravodlivosti. 

 

1873 –
1877 

1867 – 1877 

1880 – 1890 

1791 – 1813 

1843 – 1853 

1811 – 1822 

 

 

Vajanského a jeho martinskú družinu obohatili rôzni noví mimomartinskí národniarski 

činitelia. Na druhej strane evidujeme osobnosti, ktoré sa dostali do politiky s hlasistami 

a generačne im zodpovedali, ale neboli ich súčasťou a tvorili zárodok novo sa generujúcich 

politických prúdov. Tí sa postavili ako solitéri buď proti Martinu a „starým“ (Milan Hodža) 

alebo zaujali postoj medzi nimi, keď ideovo zodpovedali skôr „starým“, ale konfesionálne 
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tvorili úplne nové štruktúry (Andrej Hlinka, Ferdiš Juriga, František Skyčák, František Jehlička 

a ďalší). Posledne menovaný, hoci bojovný katolík, sa vďaka svojmu konzervatívnemu 

filozofickému školeniu a nadštandardným vedomostiam stal použiteľný aj pre boj proti 

hlasistom a ich „škodlivej“ ateistickej filozofii, rovnako proti darwinizmu a jeho sociálnej 

forme, hovoriacej o prevahe životaschopnejších, dravších a silnejších. 

 

 

 

Hlasisti a ich ďalšia „prúdistická“ generácia sa z trvalej defenzívy voči „starým“ dostali 

až počas prvej svetovej vojny, keď tradičná konzervatívna a rusofilská politika strácala šance 

na produktívne riešenie a bolo veľa príležitostí na otváranie úplne nových alternatív a riešení. 

Tie však tradičná politika ponúknuť nemohla. Navyše, jej hlavný ideológ Svetozár Hurban 

Vajanský v lete roku 1916 zomrel. O pár mesiacov po ňom skonal aj cisár František Jozef I. 

Monarchia už očividne kráčala v ústrety svojmu zániku.  

Dve česko-slovensky orientované generácie slovenských politikov s rozpadom 

monarchie a so vznikom československého štátu naplnili svoje idey konkrétnym obsahom 

a dostali sa na politické výslnie. Naopak, do defenzívy sa dostali predstavitelia staršej generácie 

Slovenskej národnej strany i na ňu napojených mladších prívržencov, rovnako to platilo o 

predstaviteľoch Ľudovej strany. V tridsiatych rokoch však už každý videl, že sa československý 

model ocitol v slepej uličke. Do popredia sa dostávajú mladí, generácia, ktorá vyrástla už na 
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československých školách. Jeden z nej, odchovanec Detvana a prívrženec česko-slovenskej 

spolupráce, Michal Chorváth, píše v roku 1932 o sebe a svojich druhoch ako o „otrávenej 

generácii“. Išlo o prvú úprimnú sebakritiku najmladšej generácie odchovanej už 

československou školou. A súčasne o prvú kritiku zo strany jej žiakov, poznačenej 

pesimizmom, sklamaním a nedostatkom viery. Na adresu školy i politikov, ktorí stáli pri jej 

zrode (teda bývalých hlasistov a prúdistov), Chorváth jednoznačne hovorí: „Nenávidime ich 

a odstránime!“ Kruh sa uzavrel a keby Vajanský žil, so zadosťučinením by sa pousmial. 

Nebolo napokon náhodou, že presne v tom istom čísle Elánu Dobroslav Chrobák uverejnil 

článok s charakteristickým názvom Vráťte nám Vajanského!, ktorý končí konštatovaním, že 

Vajanský sa mohol mýliť v metóde, ale nie v idei. 
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Slovenské autonomistické hnutie v medzivojnovom období 

 

Martin Vašš       

 

Postavenie Slovenska v ČSR bolo jedným z fundamentálnych problémov a otáznikov 

novovzniknutého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Názory na postavenie Slovenska sa 

medzi českými a slovenskými politikmi už krátko po vzniku ČSR vyhrotili do centralistického 

a autonomistického smeru. Slovenský autonomizmus v prvej ČSR bol pri tom z historického 

hľadiska pokračovaním slovenského autonomistického programu, ktorý bol presadzovaný ešte 

v bývalom Uhorsku. Bol postavený na myšlienke, že Slováci ako svojbytný národ, ktorý je 

odlišný od všetkých okolitých národov, má prirodzené právo spravovať si svoj národný a štátny 

život na území, ktoré obýva. 

Všetci relevantní slovenskí politickí lídri z nevyhnutných a pragmatických dôvodov 30. 

októbra 1918 v Martinskej deklarácii deklarovali Slovákov ako súčasť jednotného 

československého národa. Išlo však o účelovú a taktickú formuláciu adresovanú predovšetkým 

Budapešti a zahraničiu ako signál vôle vymaniť sa z Uhorska. Hneď na druhý deň sa totiž na 

zasadnutí martinských deklarantov rozvinula diskusia o forme štátoprávneho postavenia 

Slovenska v ČSR. Zazneli v rámci nej názory, že v budúcnosti by Slovensko malo mať 

autonómne postavenie, no táto záležitosť mala byť podľa nich aktuálna najmenej po desiatich 

rokoch. Túto dobu považovali deklaranti za potrebnú pre vymanenie Slovenska z následkov 

maďarizácie. Myšlienku samosprávy Slovenska na tomto zhromaždení podporili Andrej 

Hlinka, Emil Stodola a Ferdinand Juriga, ktorý sa dokonca vyslovil za federalizmus.  

Ferdinand Juriga 13. novembra 1918 skoncipoval prvý návrh autonómie Slovenska 

v podmienkach ČSR a na druhý deň ho predostrel Klubu slovenských poslancov, ktorý ho však 

neprijal. Myšlienka autonómie Slovenska sa tak dostala na politickú scénu a bolo iba otázkou 

času, kedy sa stane kľúčovým problémom slovenskej politiky. Ďalším medzníkom pri 

začiatkom slovenského autonomizmu v ČSR bol 19. december 1918, keď Andrej Hlinka 

obnovil činnosť Slovenskej ľudovej strany (SĽS, od roku 1925 HSĽS), ktorá sa rýchlo stala 

najväčšou slovenskou a autonomistickou politickou stranou. Myšlienku autonómie začína SĽS 

prezentovať už od začiatku roku 1919. 
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Na začiatku roku 1920 boli ľudáci s programom autonómie v menšine nielen voči 

českým politikom, ale aj v rámci samotného Klubu slovenských poslancov. Ich situáciu 

skomplikovala aj Hlinkova cesta do Paríža. Väčšina slovenských politikov pokladala 

autonómiu Slovenska za momentálne neaktuálnu s ohľadom na maďarský revizionizmus 

a nedostatočnú konsolidáciu pomerov na Slovensku. Autonómia Slovenska tak bola v danom 

období nepriechodná a jedinou reálnou a uskutočniteľnou alternatívou v tomto smere bola 

ponúkaná kompromisná administratívna autonómia Slovenska v podobe župného zákona č. 

126/1920 Sb., ktorý na úrovni zeme (krajiny) predpokladal vytvorenie župných zväzov 

s určitou mierou autonómie. Župný zákon však sklamal nádeje autonomistov, keď župy boli 

nakoniec zavedené iba na Slovensku a župný zemský (krajinský) zväz vôbec nevznikol.  

Rok 1921 je pre vývoj slovenského autonomizmu významný v mnohých ohľadoch. 

V lete tohto roka sa v tlači Slovenskej ľudovej strany postupne publikovali tri konkrétne návrhy 

zákona o autonómii Slovenska, ktoré vypracovali Ferdinand Juriga, Ľudovít Labaj a Vojtech 

Tuka. Všetky návrhy vychádzali z princípu suverenity slovenského národa na ním obývanom 

území a počítali so zákonodarným a výkonným orgánom pre Slovensko. Odlišovali sa iba 

mierou kompetencií, aké prenechávali ústredným orgánom v Prahe. Najumiernenejší bol 

Labajov návrh, ktorý bol postavený na princípe asymetrickej federácie, t. j. nepredpokladal 

existenciu českých, ale iba slovenských autonómnych orgánov. Jurigov návrh by sa dal označiť 

ako federatívny, resp. až konfederatívny. Najradikálnejším bol Tukov návrh, ktorý hovoril 

o vytvorení „Česko-Slovenskej zväzovej republiky“, ktorá v skutočnosti nemala byť 

spoločným štátom, ale konfederáciou dvoch samostatných štátov s vlastnou 

medzinárodnoprávnou subjektivitou, ktorých vzájomný vzťah by určovala zväzová listina. 

Ľudáci ako svoj prvý oficiálny návrh napokon 25. januára 1922 predložili Labajov návrh, ktorý 

sa však nedostal ani na rokovanie poslaneckej snemovne.  

Všetky tri návrhy autonómie Slovenska z roku 1921 však poukázali na dôležitú 

skutočnosť: pojem „autonómia“ vo vedomí autonomistov znamenal v skutočnosti slovenskú 

štátnosť s neúplnou suverenitou. Od prelomu rokov 1920/1921 začína autonomistické hnutie 

získavať čoraz väčšiu príťažlivosť u slovenskej verejnosti. Svedčí o tom víťazstvo SĽS 

v župných voľbách na Slovensku v roku 1923 a predovšetkým víťazstvo na Slovensku 

v parlamentných voľbách roku 1925, do ktorých ľudová strana vstupovala už pod novým 

názvom Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS). Víťazstvo HSĽS na Slovensku vo voľbách 
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v roku 1925 bolo jej najväčším volebným víťazstvom počas celej existencie prvej ČSR a viedlo 

k otvoreniu uznania potreby novej administratívnej reformy. 

Program autonomistického hnutia na Slovensku bol postavený na dvoch základných 

bodoch: uznaní samobytnosti slovenského národa a autonómnom postavení Slovenska 

v republike. Hlinkova slovenská ľudová strana a Slovenská národná strana myšlienku 

slovenskej autonómie zdôvodňovali celou škálou argumentov, ktoré môžeme označovať ako 

argumentačnú bázu autonomistického hnutia. Argumentačná báza autonomistického hnutia 

mala slúžiť na zdôvodnenie legitimity autonómie a tvoril ju súhrn všetkých argumentov 

slúžiacich v prospech autonómie. Východiskovými argumentmi v prospech autonómie boli 

argumenty, ktoré poukazovali na diferencie medzi Slovákmi a Čechmi. Myšlienka 

samobytnosti slovenského národa a tiež autonomizmu ako takého vychádzala z vedomia, že 

v česko-slovenskom štáte popri sebe existujú dva samobytné národy: slovenský a český. 

Základnou platformou pre slovenských autonomistov boli pociťované a zdôrazňované 

diferencie medzi slovenským a českým národom, ktorými boli najmä jazykové, etnické, 

historické, sociálne, kultúrne a náboženské diferencie. V rámci sociálnych odlišností 

(zdôrazňovaných HSĽS) boli dôležitým faktorom náboženské rozdiely medzi českým 

husitizmom, sekularizmom a ateizmom na jednej strane a na druhej prevažujúcim slovenským 

katolicizmom (takmer 80% Slovákov boli katolíci). 

Najdôležitejšími pociťovanými diferenciami oproti českému národu boli 

u slovenských autonomistov v drvivej väčšine zoskupených okolo Hlinkovej slovenskej 

ľudovej strany a v omnoho menšej miere v Slovenskej národnej strane etnické a náboženské 

diferencie. Dokumentuje to aj stranícky slogan HSĽS „Za Boha a za národ“, ktorý 

v skutočnosti vyjadroval dva hlavné ideologické body ich politickej platformy. Autonómia 

Slovenska bola v tomto kontexte vnímaná ako inštitucionálna kodifikácia a súčasne ochranná 

bariéra spomínaných diferencií. Vo vzťahu k sémantike pojmu autonómia vo vedomí väčšiny 

autonomistov treba uviesť, že zo štrukturálneho hľadiska išlo o uplatnenie symetrizmu 

v slovensko-českých nacionálnych a štátoprávnych vzťahoch, čo v štátoprávnej rovine 

predstavuje federalizmus, t. j. princíp rovného s rovným. 

Ďalšiu podstatnú časť argumentačnej bázy autonomistického hnutia tvorila snaha 

identifikovať zdroje legitimity/legitímnosti autonómie. V tomto smere za prvý významný 

medzník môžeme považovať Hlinkovo spoznanie Pittsburskej dohody, s ktorou sa oboznámil 

na začiatku roku 1919. Práve Pittsburská dohoda sa počas celých 20. rokov stala 
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najdôležitejším zdrojom legitimity autonómie Slovenska, pri čom jedným z ťažiskových 

zdrojov legitimity autonómie zostala až do samotného vyhlásenia autonómie v podobe Žilinskej 

dohody zo 6. októbra 1938. Pre autonomistov bol na Pittsburskej dohode dôležitý fakt, že 30. 

mája 1918 ju so zástupcami slovenských a českých krajanov v USA uzavrel budúci prezident 

T. G. Masaryk, vtedy hlavný predstaviteľ česko-slovenského zahraničného odboja. Masarykov 

podpis vnímali ako morálny a politický záväzok, ktorý súčasne považovali za dostatočne silný 

argument v prospech realizácie autonómie Slovenska.  

V priebehu 20. rokov sa však postupne ukazovalo, že Pittsburská dohoda ako argument 

v podobe vtedy už historického dokumentu podpísaného v zahraničí nie je postačujúcim 

hlavným zdrojom legitimity autonómie Slovenska, k čomu prispeli jednak výrazné polemické 

výpady proti jej záväznosti z tábora československých nacionalistov vrátane prezidenta 

Masaryka a predovšetkým uvedomenie si skutočnosti, že v prípade neexistencie takéhoto typu 

dokumentu by bolo potrebné hľadať zdroje legitimity pre autonómiu Slovenska inde 

a predovšetkým hlbšie. Túto skutočnosť si najlepšie uvedomil Dr. Jozef Tiso, ktorý na začiatku 

30. rokov prezentoval nový a politicky stabilnejší zdroj legitimity pre autonómiu Slovenska, 

ktorú vyvodzoval nie z niektorého z dokumentov česko-slovenského zahraničného odboja 

(Clevelandská alebo Pittsburská dohoda), ale zo samotného faktu existencie slovenského 

národa, čo ho viedlo k argumentácii, že hlavným zdrojom legitimity pre autonómiu Slovenska 

je suverenita slovenského národa, t. j. aplikácia práva národov na sebaurčenie v podobe práva 

vládnuť si na svojom území. Tým sa argumentácia v prospech autonómie Slovenska posunula 

do novej roviny, čím sa dalo efektívnejšie polemizovať s odporcami záväznosti Pittsburskej 

dohody. V tomto kontexte môžeme povedať, že slovenský autonomizmus počas celého obdobia 

1. ČSR stál na dvoch základných pilieroch: 1. uznanie samobytnosti slovenského národa a 2. 

slovenská štátnosť v minimálnej podobe (resp. federatívny model). 

Osobitnou kategóriou boli polemicky ladené argumenty voči cudzím a ohrozujúcim 

prvkom a identifikačné argumenty definujúce slovenskú národnú identitu. Počiatky 

autonomizmu sa do roku 1921 vyznačovali určitou vágnosťou a neprepracovanosťou predstáv 

o podobe autonómie, ktorá spočiatku vykazovala atribúty skôr neurčitého a nie presne 

zadefinovaného štátoprávneho programu. Vnímanie slovenskej národnej identity bolo zo strany 

slovenských autonomistov negativisticky vymedzené voči všetkému cudziemu, čo predstavuje 

v európskom kontexte typickú črtu nacionalizmu. Slovenskí autonomisti sa primárne 

negativisticky vymedzovali voči všetkému českému a sekundárne voči všetkému 
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československému v etnickom zmysle. Predseda slovenskej ľudovej strany Andrej Hlinka 

uviedol: „Slovensko musí byť slovenským a od každého vplyvu cudzieho voľným a nezávislým.“ 

Budovanie centralizovaného štátu, opierajúceho sa o teóriu jednotného etnického 

československého národa, vyvolávalo dojem, že dochádza alebo môže dôjsť k priamemu 

ohrozeniu slovenskej národnej identity. Ako príklad môžeme opäť uviesť vnímanie Andreja 

Hlinku, ktoré reprezentovalo aj myslenie bežného Slováka: „Slováci ešte nezačali žiť a už majú 

umrieť? Majú utratiť meno, ráz, svoju originalitu a obrátiť sa v národné nonsens, 

v čechoslovákov?“ 

V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že slovenský autonomizmus v období 1. ČSR 

nebol separatistickým hnutím. Z tohto hľadiska bol projekt československého národa ťažko 

uskutočniteľný z dôvodu vedomia príliš veľkých diferencií medzi Slovákmi a Čechmi. Zápas 

o uznanie samobytnosti slovenského národa bol vo svojej podstate zápasom o realizáciu 

slovensko-českého nacionálneho a štátoprávneho vyrovnania. V rámci ústavy z 29. februára 

1920 totiž slovenský národ nemal zadefinovanú vlastnú národnú identitu, ale figuroval ako 

kmeň/vetva jednotného československého národa. Pre väčšinu Slovákov sa však práve možnosť 

prezentovať svoju slovenskú národnú identitu v česko-slovenskom štáte ukázala ako kľúčová. 

V tomto kontexte bol významným medzníkom rok 1928, kedy sa Slovensko stalo 

v podobe Slovenskej krajiny po prvýkrát samostatnou územno-správnou jednotkou a práve toto 

vedomie, že Slovensko začalo tvoriť samostatnú entitu, bolo dôležité pre doformovanie 

slovenského národa na moderný politický národ. Na druhej strane centralistický štátoprávny 

model nebol nijako zásadne narušený, keďže Slovenská krajina predstavovala do 7. októbra 

1938, kým nebola menovaná prvá autonómna slovenská vláda, len územno-administratívny 

celok. Dovtedy bol na čele Slovenskej krajiny krajinský prezident, ktorý predstavoval iba 

vysoko postaveného úradníka, podriadeného ministrovi vnútra.  

Centralizmus a československý nacionalizmus predstavovali vo vedomí slovenských 

autonomistov ohrozenie slovenskej národnej identity. Práve kvôli centralizmu a štátom 

podporovanému československému nacionalizmu spočívali u slovenských autonomistov 

motívy pre absenciu silnejšieho československého povedomia a vzťahu k spoločnému štátu 

Slovákov a Čechov. Najmarkantnejšie sa táto tendencia prejavila u mladých ľudáckych 

radikálov v 30. rokoch na čele s Ferdinandom Ďurčanským, ktorí sa na česko-slovenský štát 

pozerali výlučne z pragmatického hľadiska: pokiaľ by česko-slovenský štát neuspokojoval 
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záujmy slovenského národa, bude potrebné hľadať iné štátoprávne riešenie. Mladá generácia 

radikálov stála jednoznačne na federalistických pozíciách. 

V očiach slovenskej spoločnosti bola legitimita slovenského autonomizmu posilňovaná 

nielen nacionálnymi, štátoprávnymi, ale i ekonomickými a historickými faktormi (odkaz rokov 

1848 a 1861). S výnimkou upadajúcej a malej Slovenskej národnej strany bola Hlinkova 

slovenská ľudová strana jedinou politickou stranou na Slovensku, ktorá prezentovala slovenskú 

národnú identitu spolu s potrebou štátoprávnej zmeny. Pri porovnaní ideovo-politického 

zamerania politických subjektov orientovaných na československý a slovenský nacionalizmus 

vznikla dichotómia v relácii liberalizmus – konzervativizmus, keď zástupcovia 

autonomistického hnutia jednoznačne stáli na konzervatívnych pozíciách. V prípade 

slovenského autonomizmu sa za dôležitú súčasť slovenskej identity považovalo kresťanstvo 

a konzervatívne hodnoty. Podľa popredného československého nacionalistu a zároveň aj 

sociológa Antona Štefánka: „Nacionalizmus sa stáva mystériom, náboženským hnutím“.  

V období 30. rokov sa v rámci autonomistického hnutia objavuje nová forma argumentu 

v podobe masových prejavov slovenského nacionalizmu a pouličných demonštrácií a s nimi 

spojený fenomén kolektívnych emócií, ktoré vyvierala z aktivizácie značnej časti slovenskej 

spoločnosti pre myšlienku autonómie Slovenska a s tým spojeným uznaním samobytnosti 

slovenského národa. V 30. rokoch tak nastupujú vo výraznej miere masové prejavy 

slovenského nacionalizmu (autonomizmu) a s tým spojené kolektívne emócie ako dôležitý 

fenomén.2 Za najväčšie masové prejavy slovenského nacionalizmu (autonomizmu) v tomto 

smere môžeme považovať autonomistickú demonštráciu v rámci Pribinových osláv v Nitre 13. 

augusta 1933 a najväčšiu autonomistickú manifestáciu pri príležitosti 20. výročia Pittsburskej 

dohody, ktorá sa konala 5. júna 1938 v Bratislave. Na manifestácií HSĽS na Hviezdoslavovom 

námestí 5. júna 1938 bolo podľa policajných záznamov okolo 25 – 30 000 účastníkov. Karol 

Sidor vo svojom denníku uvádza, že ich bolo 80 – 100 000.  

V 30. rokoch sa ukazovalo, že dôležitým argumentom v prospech autonómie bolo tiež 

stanovisko mladej slovenskej generácie, ktorá vstupovala do verejného života práve od začiatku 

30. rokov. Básnik a redaktor Ján Smrek na absolútne prevažujúce slovenské národné 

povedomie u mladej generácie spomína takto: „Nám, mladej generácii, aj bolo všetko jasné 

                                                           
2 Pojem slovenský nacionalizmus používam v neutrálnom význame a v kontexte európskej modernistickej 
skúsenosti v súlade s postulátmi popredného teoretika modernistickej koncepcie nacionalizmu Ernesta Gellnera. 
Uvedený autor však súčasne upozornil, že objekt nacionalizmu bol legitimizovaný skôr na emocionálnej ako 
racionálnej báze. 
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(hoci neskoršie sa ukázalo, že aj v nej sa nájdu výnimky, ale – výnimka potvrdzuje pravidlo. 

Rozhodne sme nemienili poslúchať nikoho, iba zákony života a svoje svedomie.“ Najlepšie to 

dokumentuje rezolúcia zjazdu mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach, ktorý 

sa konal 25. a 26. júna 1932. S výnimkou profesora Andreja Kostolného sa všetci účastníci 

zhodli na odmietnutí myšlienky spoločného československého národa a to v akejkoľvek forme 

a prihlásili sa k myšlienke autonómie, resp. samosprávy. Karol Sidor si 

o Trenčianskoteplickom zjazde do svojho denníka zapísal: „Celý zjazd, ktorý nechcel vypočuť 

ani Šrobára, Hodžu, Štefáneka, Medveckého atď., sa jednohlasne vyslovil proti centralizmu 

a za autonómiu Slovenska na federatívnom podklade. Iba maličká skupinka bola za 

regionalizmus.“ 

Rezolúcia zjazdu svedčila o skutočnosti, že mladá slovenská generácia všeobecne 

odmietala ústavnú tézu o jednotnom československom národe a požadovala väčšiu či menšiu 

formu slovenskej samosprávy. Predstaviteľ mladej generácie HSĽS Ferdinand Ďurčanský 

retrospektívne uviedol: „..táto generácia, okrem malých individuálnych výnimiek, postavila sa 

už zjavne alebo mlčky odmietavo proti československej národnej jednote, bez ohľadu na to, aký 

postoj zaujímala vo vzťahu k jednotlivým politickým stranám.“ Slovenský komunista 

a spisovateľ Ján Poničan spomína v podobnom duchu: „Úradná bola českoslovenčina, fakticky 

však čeština na vysokých školách... českí profesori na stredných a aj na mnohých ľudových 

školách vychovávali Čechoslovákov... Iróniou osudu vychovali však slovenských nacionalistov 

v podobe ľudákov.“ V tomto kontexte je zaujímavé, že autonomistické tendencie u mladej 

generácie sa dokonca začali prejavovať aj v celoštátnych politických stranách, ako napr. 

autonomistické krídlo Vladimíra Moravčíka a Františka Lednára v rámci agrárnej strany 

a spätne vplývali aj na niektorých významných slovenských politikov staršej generácie ako 

napr. na Milana Hodžu. Uvedený proces smerujúci k celoplošnému uznaniu potreby 

samosprávy Slovenska v rámci slovenskej politiky, ale i spoločnosti tak najväčšiu dynamiku 

naberal v priebehu 30. rokov.  

Často opakovaným argumentom autonomistov bolo tvrdenie, že autonómia Slovenska 

by prispela ku konsolidácii republiky, čo síce mohli autonomisti myslieť úprimne, no z hľadiska 

vývoja každého nacionálneho hnutia v Európe bol v takomto prípade bežný opačný proces 

smerujúci k separácii a destabilizácii zloženého štátneho útvaru. Podstatou autonómie bolo 

prevzatie moci na Slovensku do slovenských rúk, čo predstavovalo najcharakteristickejšiu črtu 
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každého nacionalizmu. Slovenský autonomizmus v období 1. ČSR tak vykazoval všetky 

podstatné znaky nacionalizmu, ako ich poznáme z európskej praxe.  

Veľmi dôležitým aspektom argumentačnej bázy slovenského autonomizmu bola otázka 

jazyka – uznanie výlučných práv slovenského jazyka na slovenskom území, keďže jazykový 

zákon z roku 1920 pracoval s právnou fikciou československého jazyka v dvoch zneniach – 

českom a slovenskom a obsahoval formuláciu, že v Čechách sa úraduje „spravidla“ po česky 

a na Slovensku sa úraduje „spravidla“ po slovensky, čo otváralo možnosti používať v úradnom 

a verejnom styku na Slovensku češtinu, čo českí zamestnanci v bohatej miere aj využívali. 

U slovenských autonomistov bola badateľná aj vysoká miera rezistencie voči cudzím zásahom 

do otázky spisovného jazyka na Slovensku. Vo svojej podstate išlo o podobný obranný reflex 

ako v období maďarizácie, akurát došlo k výmene agresora z maďarského na českého. Otázka 

jazyka tak bola dôležitým politickým problémom a v tomto kontexte vynikajú demonštrácie 

slovenských študentov Univerzity Komenského pod heslom „Na Slovensku po slovensky“ 

z októbra a novembra 1937, vďaka ktorým sa táto dôležitá otázka dostávala aj do bratislavských 

ulíc. Práve zapojenie ulice a verejných priestorov bolo efektívnym spôsobom propagácie 

myšlienky autonómie Slovenka pred širokou verejnosťou.  

Špecifickým typom argumentácie v prostredí autonomistického hnutia boli 

historizujúce argumenty. Legitímnosť autonomistického hnutia umocňovala aj skutočnosť, že 

jeho predstavitelia ho zasadili do dejinnej línie slovenského národno-emancipačného zápasu 

19. storočia. Slovenský autonomizmus v podmienkach 1. ČSR tak mohol byť slovenskou 

verejnosťou chápaný ako jeho pokračovateľ. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na 

využívanie významných jubileí, ktoré v aktualizovanej podobe poslúžili ako apelatívne ladený 

argument v prospech myšlienky slovenskej samobytnosti a autonómie. V roku 1936 to bolo 

jubileum Štúrovej storočnice, s čím bolo spojené odhalenie prvého monumentálneho pamätníka 

Ľudovíta Štúra na slovenskom území v Bánovciach nad Bebravou, ktoré bolo iniciované 

výborom akademikov na čele s Jozefom Tisom. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že Tiso ako 

katolícky kňaz stál za odhalením pomníka evanjelického verejnému činiteľovi Ľudovítovi 

Štúrovi, čo potvrdzovalo primárnosť myšlienky slovenského nacionalizmu, ktorá v tomto 

období oslabovala tradičný katolícko-evanjelický konfesionálny antagonizmus.  

Odkaz Ľudovíta Štúra sa v 30. rokoch v slovenskom verejno-spoločenskom diskurze 

intenzívnym spôsobom aktualizoval, o čom svedčí aj významná publikácia jazykovedca 

Ľudovíta Nováka z roku 1935 Jazykovedné glosy k československej otázke. Uvedená publikácia 
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mala veľký význam aj z hľadiska slovenského autonomizmu, pretože vedeckými argumentmi 

potvrdila samostatnú identitu spisovnej slovenčiny vo vzťahu k čechoslovakizujúcim 

tendenciám. Ľudovít Novák ako dobový vedecký činiteľ, situáciu videl takto: „zdá sa, na 

Slovensku neuznáva sa populárne štátny národ československý predovšetkým preto, lebo sa 

nesprávne zamieňajú rozličné poňatia slova „národ“, ďalej, že je nechuť k slovu 

„československý“ v súvislosti s národom vôbec (znáša sa v obyčajnej slovenskej spoločnosti 

skoro už len vo významoch: štát československý, republika československá, a vôbec v smysle 

štátnom; v iných kontextoch vzbudzuje slovo „československý“ odpor alebo ironický úsmev).“ 

Druhým významným jubileom, ktoré sa viazalo na druhú polovicu 30. rokov, bolo 150. 

výročie od kodifikácie prvého spisovného slovenského jazyka v podobe bernolákovčiny v roku 

1937, čo bol aj prirodzený stimul na už spomínané demonštrácie študentov UK pod heslom „Na 

Slovensku po slovensky“. Tretie jubileum, ktoré pôsobilo ako oživujúci politický stimul pre 

autonomistické hnutie v roku 1938, bolo 20. výročie od podpísania Pittsburskej dohody. Ľudáci 

ho politicky naplno zužitkovali v podobe najväčšej autonomistickej demonštrácie počas celého 

trvania prvej ČSR, ktorá sa konala 5. júna 1938 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. 

Súčasťou manifestácie bola prezentácia originálu Pittsburskej dohody z balkóna historickej 

budovy Slovenského národného divadla delegáciou amerických Slovákov na čele s Petrom 

Hletkom. 

Za častý argument v prospech autonómie môžeme tiež považovať argument slovenskej 

„malosti“ v kvantitatívnom zmysle neveľkej rozlohy územia a málopočetnosti oproti susedným 

národom. Špecifickou črtou autonomistov rámci HSĽS bola tendencia koncentrovať sa len na 

Slovensko a riešenie česko-slovenských vzťahov vnímať ako bilaterálnu záležitosť bez ohľadu 

na dopad na celkové národnostné problémy republiky (nemecká otázka a pod.). V rámci 

argumentu slovenskej „malosti“ mala byť autonómia v predstavách autonomistov ochranným 

valom pre zachovanie slovenskej identity. V tejto súvislosti je zaujímavé, že argument 

slovenskej „malosti“ vo svojej argumentácii používali aj centralisti na obhájenie konceptu 

československého národa a unitárneho štátu. Slovenskí autonomisti považovali centralizmus za 

prejav dominantnej moci českej politickej elity a ich hlavným cieľom bolo zmobilizovať 

slovenskú verejnosť proti centralizmu, aby sa moc na Slovensku dostala „do slovenských rúk“. 

Autonomisti stáli na nekompromisnom stanovisku, ktoré bolo vyjadrené tézou, že Slováci sa 

nikdy nezrieknu svojej národnej individuality.  
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Aj autonomistom išlo o zjednotenie národa a preto najmä v 30. rokoch požívali 

argumenty zdôvodňujúce potrebu jednoty slovenského národa a s tým spojená snaha 

o prekonávanie konfesionálnych antagonizmov. Z hľadiska operovania pojmom jednota je 

pozoruhodné, že aj slovenským autonomistom išlo o skonštruovanie jednoty národa, len s tým 

rozdielom, že zjednotiť sa mali príslušníci slovenského národa. V tomto kontexte sa za 

najdôležitejší problém považovalo prekonanie konfesionálnych antagonizmov medzi 

slovenskými katolíkmi a evanjelikmi. V tomto duchu môžeme chápať aj pôsobenie 

autonomistického bloku medzi katolíckou HSĽS a evanjelickou SNS v rokoch 1932 – 1935. 

Autonómiu Slovenska však nevnímali na etnickej, ale na teritoriálnej báze, čomu slúžili ich 

argumenty zdôrazňujúce autonómiu Slovenska na teritoriálnej báze. Pri vnímaní slovenského 

územia autonomistami je typické, že si rýchlo osvojili podobu Slovenska, aká bola 

zadefinovaná mierovými zmluvami, a to napriek maďarskej enkláve na juhu. To bol aj jeden 

z hlavných dôvodov, prečo autonomisti chápali autonómiu na teritoriálnej báze, pretože im išlo 

vo vzťahu k existujúcej početnej maďarskej menšine o zachovanie integrity slovenského 

územia v podobe, aká bola definovaná v mierových zmluvách. V opačnom prípade, keby bola 

požadovaná autonómia Slovenska na etnickom princípe, hrozila by dezintegrácia slovenského 

územia, keďže po rovnakom princípe by mohla volať aj maďarská menšina na Slovensku. Dr. 

Jozef Tiso preto v tejto súvislosti uviedol: „Hlásame teda teritoriálnu autonómiu a nie 

národnú, aby sme zdôraznili zvrchovanosť slovenského národa na nerozdielnom území 

Slovenskej krajiny.“ 

Okrem rizika prípadnej dezintegrácie išlo aj o figurovanie jedného zo základných 

princípov každého nacionalizmu: vládnuť na svojom území a v tejto súvislosti bolo zjavné, že 

slovenskí autonomisti za „svoje“ slovenské územie považovali slovenskú časť Československa 

v podobe, aká bola zadefinovaná mierovými zmluvami. V tomto kontexte bola dôležitá aj 

fixácia Slovenskej krajiny po prijatí krajinského zriadenia vo vedomí väčšiny slovenskej 

spoločnosti, čo je dôležitý prvok pri formácii moderného politického národa. 

Slovenská národná strana bola nositeľkou požiadavky autonómneho postavenia 

Slovenska v republike. Už v roku 1921 jej vtedajší predseda Emil Stodola publikoval prácu 

O samospráve Slovenska, v ktorej priniesol myšlienku „pokusnej a postupnej“ realizácie 

samosprávy. E. Stodola navrhoval, aby sa hneď utvoril župný zväz, ale nie z existujúcich 

šiestich veľžúp, ale z pôvodných šestnástich žúp a to z dôvodu, aby bol počet členov župného 

zväzu väčší. E. Stodola pochopil nebezpečenstvo, ktoré Slovensku hrozilo od župného zákona: 
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Slovensko by tvorilo iba šesť z celkového počtu dvadsaťjeden žúp v ČSR, čím by zároveň 

strácalo svoju teritoriálnu osobitosť. E. Stodola sa tiež domnieval, že župný zväz mohol byť 

zárodkom slovenského snemu. Aj keď pripúšťal, že predpokladaný župný zväz mohol byť 

začiatkom budovania samosprávy na Slovensku, nepovažoval ho za definitívne a dostatočné 

riešenie štátoprávneho vzťahu Slovenska a českých krajín a jeho cieľom naďalej zostala 

legislatívna autonómia Slovenska so slovenským snemom. E. Stodola z taktických dôvodov 

akceptoval ideu jednotného československého národa, ale s požiadavkou politickej samosprávy 

podľa Pittsburskej dohody. Išlo o to, aby Slovenskú národnú stranu nikto neupodozrieval zo 

separatizmu, čo bolo od roku 1919 bežné, ak sa niekto hlásil k autonómii Slovenska. Po roku 

1922, keď E. Stodola abdikoval, strana začala otvorene presadzovať ideu samobytnosti 

slovenského národa. SNS pod ideovým vodcovstvom Martina Rázusa akcentovala vo väčšej 

miere slovenskú otázku na etnickom a politickom princípe, pri čom sa výraznejšie forsíroval aj 

jej sociálny rozmer. Počas predsedníctva Martina Rázusa okrem verbálneho presadzovania 

myšlienky autonómie podľa Pittsburskej dohody, (resp. až federácie) nedošlo ku programovej 

konkretizácií štátoprávnej koncepcie riešenia slovenskej otázky. Dokumentujú to Rázusove 

články v Národných novinách a prejavy v poslaneckej snemovni. K tomuto kroku došlo až 

v roku 1938 pri príležitosti 20. výročia Pittsburskej dohody na zjazde SNS v Banskej Bystrici, 

kde jej výkonný výbor schválil nový návrh na autonómiu Slovenska, ktorý vzhľadom na svoju 

veľkú podobnosť s návrhom HSĽS z 5. júna 1938, mal tiež povahu navrhovanej česko-

slovenskej federácie. 5. októbra 1938 v Žiline SNS (zastúpená J. Paulíny-Tóthom) prijala „en 

block“ návrh HSĽS z 5. júna 1938 ako podklad riešenia slovenskej otázky. 

Hlinkova slovenská ľudová strana považovala autonómiu Slovenska za jediné riešenie 

slovenskej otázky. Autonómia Slovenska mala podľa HSĽS utíšiť nespokojnosť na Slovensku 

a prispieť ku konsolidácií republiky. Podstatou autonómie Slovenska v ponímaní ľudovej 

strany bolo prevzatie moci na Slovensku „do slovenských rúk“. Na začiatku 30. rokov strana 

postupne nastoľovala federatívne usporiadanie štátu ako perspektívny cieľ. Tento cieľ 

v kontexte predchádzajúceho obdobia nebol ničím novým. Už 1. návrh HSĽS na autonómiu 

Slovenska (predložený poslaneckej snemovni 25. januára 1922) bol založený na koncepte 

(asymetrickej) česko-slovenskej federácie. Autonómia Slovenska mala byť postavená na 

krajinskej vláde a legislatívnom sneme, podobne ako v návrhu HSĽS z 5. júna 1938. Zaujímavé 

je, že v rámci návrhu Podkarpatská Rus mala mať tiež legislatívny snem, no nie vládu, ale 

guvernéra. Tým sa zrejme dávalo najavo, že sa chápe iba ako „prívesok“. 
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Vzhľadom na odpor českých politických elít a aj časti slovenského politického spektra 

voči akémukoľvek štátnemu dualizmu a celkovej neochote meniť ústavu ľudová strana od 

druhej polovice 30. rokov až do Mníchova predkladala v nepodstatných obmenách štyri 

požiadavky: zriadenie ministerstva pre správu Slovenska, uznanie slovenčiny ako úradného 

jazyka, potvrdenie primárnych kompetencií snemu pre Slovensko a vyhlásenie politických 

strán o individualite slovenského národa, resp. ústavné uznanie osobitosti slovenského národa. 

Tieto požiadavky kládli reprezentanti HSĽS aj pri rokovaniach o vstupe do vlády v rokoch 1935 

– 1936 a 1938. 

5. júna 1938 HSĽS zverejnila svoj tretí oficiálny návrh na autonómiu Slovenska, ktorý 

bol programom riešenia slovenskej otázky na základe česko-slovenskej federácie. Návrh bol 

iniciatívnemu a ústavno-právnemu výboru Národného zhromaždenia oficiálne navrhnutý na 

pridelenie 15. novembra 1938. V zdôvodnení návrhu sa uvádzalo, že: „Z hľadiska 

štátoprávneho bolo by ideálom, aby vedľa seba stáli dve teritoriálne a personálne vymedzené 

zložky, slovenská a česká, organizované federatívne, nad ktorými vyrástla by štátna nadstavba 

česko-slovenská.“ Návrh HSĽS na autonómiu Slovenska z 5. júna 1938 bol v Nemecku, Poľsku 

a Maďarsku vnímaný pozitívne, no vo Francúzsku a Veľkej Británii ho považovali za priame 

oslabenie integrity štátu. 

Slovenské autonomistické hnutie bolo v medzivojnovom období súčasťou mocenských 

cieľov zahraničných mocností, ktoré podporovali a sympatizovali s autonomistickým 

programom len preto, aby dokázali, že ČSR je umelý útvar a urýchlili tak jeho deštrukciu. Zdá 

sa, že predstavitelia HSĽS si pri udržiavaní kontaktov a rokovaní so zástupcami susedných 

štátov bez vedomia oficiálnej zahraničnej politiky túto skutočnosť naplno neuvedomovali 

(totiž, že aj oni sú iba v pozícií objektu). Odborníci na zahraničnú politiku v HSĽS Štefan 

Onderčo a Karol Sidor nemali dostatočné vzdelanie, čo ich v tomto smere ospravedlňuje. Jozef 

Tiso si tento fakt ale uvedomoval, keď na zasadnutí výkonného výboru HSĽS 17. februára 1938 

povedal: „Musíme si však byť vedomí, že každý chce nás využiť pre seba, ale my sa musíme 

starať, by sme boli subjektom a nie objektom a osožili nášmu národu.“ Táto politika HSĽS bola 

určovaná „snahou potisnúť slovenskú otázku do popredia“. V tomto duchu sa nieslo aj 

memorandum, ktorým sa HSĽS obrátilo na lorda Runcimana počas jeho sprostredkovateľskej 

misie v ČSR v lete 1938 so žiadosťou, aby sa tiež zaoberal slovenskou otázkou. 

Pri rokovaniach zástupcov slovenských politických strán, resp. slovenských odbočiek 

celoštátnych strán 29. a 30. septembra 1938 o návrhu riešenia slovenskej otázky prezidenta 
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Edvarda Beneša ľudáci presadzovali svoje známe štyri požiadavky, pretože boli presvedčení, 

že pre tento program sa dajú získať aj centralisti. V tomto smere sa nemýlili, dokladom čoho 

bolo ich akceptovanie vládou gen. J. Syrového ráno 5. októbra 1938; no v ten istý deň večer 

pod vplyvom abdikácie E. Beneša a žilinského rokovania HSĽS vláda svoj postoj korigovala 

a už akceptovala aj návrh HSĽS z 5. júna 1938 ako podklad riešenia slovenskej otázky. 

Po zmene medzinárodných a vnútropolitických podmienok po Mníchove totiž HSĽS 

bez problémov mohla na rokovaniach slovenských zástupcov politických strán v Žiline 5. – 6. 

októbra 1938 presadiť svoj návrh z 5. júna 1938 ako podklad riešenia slovenskej otázky. 

Predstavitelia HSĽS už nechceli pokračovať v predchádzajúcich rozhovoroch, ktoré sa konali 

v Prahe, pretože v novej situácii boli rozhodnutí presadiť autonómiu Slovenska sami. Pre HSĽS 

bolo v kontexte Mníchova dôležité, že na rozdiel od vládnych strán neniesla zodpovednosť za 

Mníchovskú dohodu. Pri ľahkosti presadenia ľudáckeho riešenia slovenskej otázky zohrávala 

svoju úlohu aj snaha politických subjektov vyriešiť postavenie Slovenska v štáte v dôsledku 

zblíženia názorov na tento problém. Koncom 30. rokov totiž slovenská politika (bez ohľadu na 

jednotlivé prúdy) akceptovala poňatie Slovenska ako celku a považovala za nutné zmeniť jeho 

postavenie. V roku 1938, aj keď s kvalitatívnymi rozdielmi, všetky slovenské politické subjekty 

vyjadrovali nespokojnosť s vtedajším postavením Slovenska v štáte a žiadali v tomto smere 

zmenu. Svoju úlohu tu zohrávala aj bezradnosť a slabosť reprezentantov politických strán, ktoré 

do Mníchova svoje mocensko-politické postavenie na Slovensku o politickú silu a rozhodnosť 

Prahy.  

Žilinská dohoda (6. október 1938) ako finálny argument a zdroj legitimity autonómie 

Slovenska zásadným spôsobom zmenila štátoprávne postavenie Slovenska a znamenala prvé 

oficiálne uznanie samobytnosti slovenského národa zo strany českej politickej elity a bola tak 

vonkajším a formálnym znakom „doformovania“ Slovákov na moderný politický národ.         
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Príslušníci Rýchlej divízie v bitke o Rostov na Done v lete roku 1942 

 

Peter Vanek  

 

22. júna 1941 nacistické Nemecko napadlo Sovietsky zväz. Do vojny na východe sa 

zapojili i jeho spojenci a satelity. Niektoré štáty išli do ťaženia dobrovoľne, iné zas boli 

Adolfom Hitlerom „mierne postrčené“. Do tejto kampane prispela, po vyjednávaniach s 

nemeckou stranou, aj Slovenská republika. Slovensko malo v tomto období s Maďarskom 

veľmi napäté vzťahy a to hlavne kvôli Viedenskej arbitráži z 2. novembra 1938 a tzv. Malej 

vojne z marca 1939. V dôsledku spomínaných udalostí došlo k zmenšeniu územia Slovenska 

o viac ako jednu pätinu, pričom reálne hrozil ďalší konflikt medzi oboma stranami. Adolf Hitler 

a jeho vyjednávači toto nepriateľstvo obratne využívali. Zásada „divide et impera“ bola 

nacistami použitá vždy, keď bolo treba k niečomu prinútiť slovenskú alebo maďarskú stranu.  

Samotnej účasti slovenskej armády na východnom fronte predchádzali rokovania 

s predstaviteľmi Tretej ríše. Nemecký vyslanec Hans Ludin zdôraznil, že pokiaľ chce 

Slovensko revíziu Viedenskej arbitráže, tak sa musí aktívne zapojiť do vojenských operácií 

proti Sovietskemu zväzu. Zároveň malo Slovensko dokázať svoju lojalitu tým, že vyšle 

jednotky na front skôr ako Maďarsko. Do Sovietskeho zväzu velenie následne vyslalo najprv 

len Rýchlu skupinu, ktorá bola 7. júla 1941 reorganizovaná a premenovaná na Rýchlu brigádu, 

nakoniec v prvej polovici augusta na Rýchlu divíziu. 

Prvou vážnou previerkou bojovej pripravenosti Rýchlej brigády bola bitka pri Lipovci 

22. júla 1941. V tejto bitke sa ukázali nedostatky slovenských jednotiek. Nepostačujúci výcvik, 

výzbroj a zásobovanie spôsobili, že vojaci nedokázali odolávať tlaku nepriateľa, najmä jeho 

delostrelectvu. Mnohí z nich preto opustili svoje pozície. V nasledujúcom období slúžila 

Rýchla divízia hlavne ako mobilná záloha, keďže v nemeckých očiach jej bojová hodnota po 

Lipovci značne poklesla. Na konci roku 1941 boli jej jednotky zasadené do obranných 

postavení na rieke Mius a to až do júla 1942. Napriek akútnemu nedostatku zimnej výbavy 

a teplotám klesajúcim pod -20°C boli jednotky divízie schopné odrážať sovietske útoky na 

vlastnom bránenom úseku.  
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Príprava na ofenzívu  

Začiatkom roku 1942 začal Adolf Hitler s najvyšším velením pripravovať obnovenie 

útočných akcií v Sovietskom zväze. Vo februári toho istého roku boli sformulované prvé plány 

pre nemecké vojská. V nich sa počítalo s dobytím Leningradu a Kaukazu, ale nie jediným 

mohutným úderom. Nemecké velenie si v tomto období pravdepodobne už uvedomovalo, že 

jeho armády nemajú dostatočnú silu. Padlo preto rozhodnutie, podľa ktorého sa malo dosiahnuť 

víťazstvo na východnom fronte postupnými krokmi. Navyše i po akom-takom doplnení síl 

nebol Wehrmacht schopný koordinovaného a efektívneho postupu všetkých troch skupín armád 

pôsobiacich v Sovietskom zväze. Fatálnym sa preto môže zdať fakt, že nacistické Nemecko 

významnejšie nezvýšilo vojnovú výrobu a nezaviedlo totálnu militarizáciu ekonomiky. 

Nemecké sily a sily jeho spojencov síce vyhrávali začiatkom roku 1942 na všetkých frontoch, 

ale vstup Spojených štátoch amerických do vojny v decembri 1941 a ich pripojenie sa k dovtedy 

neporazenej Británii a Sovietskemu zväzu naznačil vysokú pravdepodobnosť zdĺhavej 

opotrebovávajúcej vojny. 

Ďalším obrovským problémom, ktorý znefunkčňoval nemeckú armádu, bol nedostatok 

pohonných látok. Tretia ríša vyčlenila v roku 1942 menej paliva pre východný front ako v 

predchádzajúcom roku. Nemecké velenie mohlo zabezpečiť relatívny dostatok pohonných 

látok, ľudských zdrojov a techniky len pre jednu skupinu armád. 

Tieto faktory následne formovali plán označovaný ako Fall Blau, ktorého ciele boli 

vyhlásené smernicou číslo 41 z 5. apríla 1942. Skupina armád Sever (Nord) mala za úlohu 

pokračovať v obliehaní Leningradu. Skupina armád Stred (Mitte) mala slúžiť ako „kamufláž“, 

aby si sovietski velitelia mysleli, že hlavný úder smeruje na Moskvu a ponechali tam svoje 

strategické zálohy. Hlavnú útočnú silu predstavovala skupina armád Juh (Sűd), ktorá mala 

udrieť smerom na Kaukaz. Obsadením ropných oblastí na Kaukaze, by bol Sovietsky zväz 

odrezaný od prísunu pohonných látok a zároveň by došlo k zabezpečeniu pohonných látok pre 

nemeckú armádu. Cieľom operácie sa stal neskôr aj Stalingrad, keďže práve po Volge bola ropa 

prepravovaná tankermi z južných ropných polí. Exponované severné krídlo skupiny armád Juh, 

opierajúce sa o rieku Don, mali zabezpečovať talianske, rumunské a maďarské vojská, čo sa 

neskôr ukázalo ako osudová chyba. 

Vo svojich megalomanských plánoch rátal Adolf Hitler s postupom skupiny armád Juh 

cez Kaukaz a s následným útokom na Irán. Podporiť ju mal Afrikakorps Erwina Rommela, 

ktorý by sa prebojoval z Afriky až k Perzskému zálivu. Takto by došlo k zisku obrovských 
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zásob ropy a k vyradeniu druhej najväčšej zásobovacej spojeneckej základne pre Sovietsky 

zväz – Iránu. Následne sa armády mali pohnúť k Indii s cieľom spojiť sa so svojím japonským 

spojencom. Erich Manstein sa o tomto pláne vyjadril takto: „Nikdy nepochopil [Adolf Hitler] 

alebo nechcel pochopiť, že napr. každá veľká ofenzívna operácia potrebuje okrem počtu 

požadovaných síl pre prvý útok taktiež stálu stravu. Všetko toto sa nápadne prejavilo pri pláne 

a uskutočnení letnej ofenzívy 1942. Sem patrí taktiež jeho fantastická myšlienka, že 

v nasledujúcom roku zaútočí s motorizovanou skupinou armád cez Kaukaz na Blízky východ 

a ďalej na Indiu, ktorú vyslovil na jeseň roku 1942.“ 

Tesne pred začiatkom Fall Blau disponovala skupina armád Juh približne 1 000 000 

mužov, ktorí boli začlenení do 46 peších divízií, 4 divízií ľahkej pechoty, 2 elitných horských 

a 2 SS divízií. Pohyblivosť zabezpečovalo 9 tankových a 5 motorizovaných divízií. Tieto sily 

kooperovali s 25 spojeneckými divíziami Maďarska, Talianska a Rumunska. Nemecké 

pozemné jednotky boli zároveň podporované 4. leteckou flotilou generálplukovníka Wolframa 

von Richthofena, zahŕňajúcou 1 500 strojov. Súčasťou skupiny armád Juh, pod velením 

poľného maršala Fedora von Bocka, bola aj slovenská Rýchla divízia, ktorá spadala pod 

XXXXIX. horský zbor generála Rudolfa Konrada. 

Proti skupine armád Juh stál Juhozápadný strategický smer pod velením maršala 

Semjona Konstantinoviča Timošenka, ktorý sa skladal z Juhozápadného frontu 

generálporučíka Fjodora Jakovleviča Kostenka a z Južného frontu generálporučíka Rodiona 

Jakovleviča Malinovského. Maršal Timošenko disponoval 67 streleckými, 14 motostreleckými, 

13 jazdeckými divíziami, 1 motostreleckou a 14 tankovými brigádami. Celkovo to bolo 

približne 640 000 vojakov, 13 000 diel a 926 lietadiel. 

Keďže Nemecko potrebovalo viac ľudských i materiálnych zdrojov na dosiahnutie 

svojich cieľov v Sovietskom zväze, začalo tlačiť na svojich spojencov, aby sa čo najviac 

zapojili do nadchádzajúcej letnej ofenzívy. Maďarsko nakoniec vyslalo na východný front 

2. maďarskú armádu pod vedením generála Gusztáva Jányho, ktorá sa skladala z 9 ľahkých 

divízií a 1. poľnej obrnenej divízie, úhrnne 209 000 mužov. Preprava a rozmiestnenie 2. armády 

na fronte boli hotové 27. júna 1942, pričom prvé jednotky sa zapojili do bojov už nasledujúceho 

dňa. 

Taliansko poslalo do bojov pravdepodobne svoje najlepšie jednotky. V júli roku 1942 

sa na východnom fronte nachádzalo 10 divízií o celkovej sile 235 000 mužov. Zo spomínaných 

divízií bola vytvorená 8. armáda pod velením generála Itala Garibaldiho, označovaná ako 
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Armata Italiana in Russia (Talianska armáda v Rusku). Vojsko bolo na talianske pomery dobre 

vybavené a jeho súčasťou boli aj elitné talianske horské divízie. 

Rumunsko po zložitých rokovaniach s Nemeckom vyčlenilo na pripravovanú ofenzívu 

8 peších, 3 jazdecké, 2 horské a 1 tankovú divíziu. Tieto nové divízie sa pripojili k vojsku, ktoré 

bolo na východom fronte už od začiatku operácie Barbarossa v roku 1941. Celkovo ho tvorilo 

25 divízií a od 1. októbra 1942 malo Rumunsko v Sovietskom zväze 490 190 mužov, čo bolo 

viac ako postavilo Taliansko. 

Jednotky slovenskej armády trpeli na východnom fronte v roku 1942 nedostatkom 

kvalitných tankov, motorových vozidiel, delostrelectva a ostatnej výzbroje, bez ktorej sa nedali 

efektívne viesť bojové akcie. Dokonca sa objavovali názory, že pokiaľ nedôjde k prezbrojeniu 

slovenského vojska, tak by ho bolo lepšie stiahnuť z frontu. Vo februári 1942 sa slovenským 

špičkám naskytla možnosť prerokovať úlohu armády na východe s náčelníkom OKW 

(Oberkommando der Wehrmacht) poľným maršalom Wilhelmom Keitelom, ktorý vtedy 

navštívil Bratislavu. Dominujúcou témou bola hlavne otázka prezbrojenia Rýchlej divízie. Za 

slovenskú stranu sa rokovaní zúčastnili prezident Jozef Tiso, predseda vlády Vojtech Tuka 

a minister národnej obrany generál I. triedy Ferdinand Čatloš. Hneď 23. februára 1942 otvoril 

Vojtech Tuka otázku dodávok obrnených vozidiel pre slovenskú armádu, pričom spomenul aj 

nedostatok munície. Wilhelm Keitel nemohol poskytnúť mnoho, keďže samotná nemecká 

armáda trpela na nedostatok prakticky všetkého vojenského materiálu. Preto sa jeho odpovede 

a prísľuby niesli v diplomatickom duchu. Zdôraznil, že neuprednostňuje nemecké jednotky 

pred slovenskými v otázke obrnenej techniky. Zo strany Wilhelma Keitela išlo len o frázy na 

upokojenie situácie, keďže de facto došlo k zamietnutiu slovenských požiadaviek na 

prezbrojenie. Nemci uspokojili len malú časť slovenských požiadaviek, keď od apríla 1942 

započali postupné dodávky 300 áut značky Praga RN. V marci 1942 bolo posilnené i slovenské 

delostrelectvo 24 ľahkými húfnicami leFH 18. V júni 1942 poskytlo Nemecko 20 ľahkých 

tankov PzKpfw. 38 (t) (v slovenskej armáde označovaných ako LT vzor 38), pričom ďalších 7 

kusov dostala Rýchla divízia až v októbri 1942. Treba podotknúť, že takýto prísun techniky bol 

totálne nepostačujúci, čo sa prejavilo v následných stretoch.  

Počas rokovaní sa prejavil ako realista minister národnej obrany Ferdinand Čatloš, keď 

sa domnieval, že hoci Nemecko zatiaľ dosahovalo úspechy, tak nebude schopné poraziť 

Sovietsky zväz. Na základe postojov Ferdinanda Čatloša by sa dalo očakávať, že bude vyvíjať 

snahu na obmedzenie pôsobenia slovenských jednotiek v Sovietskom zväze. Minister národnej 
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obrany však navrhol zvýšiť počet slovenských divízií na východnom fronte z dvoch na tri 

a začleniť ich do slovenského armádneho zboru. Vytvorenie zboru malo čiastočne vymaniť 

slovenské jednotky spod velenia nemeckej generality. Ferdinand Čatloš chcel týmto prebrať 

kontrolu nad slovenskými vojakmi a zaiste aj posilniť svoju pozíciu, keďže by priamo 

rozhodoval o nasadení slovenských vojsk. Nemecká strana si tento zámer pravdepodobne 

uvedomovala a jeho ponuku odmietla. 

Hoci v júni 1942 boli jednotky Rýchlej divízie zasadené približne 7 mesiacov 

v obrannom statickom postavení a nevyvíjali žiadnu útočnú aktivitu, tak ich straty boli len za 

toto obdobie 119 mŕtvych, 576 ranených a 89 nezvestných. Do pripravovanej letnej ofenzívy 

sa Slovensko príliš nehrnulo a ako jediné z nemeckých spojencov vyslalo menej vojakov ako 

v roku 1941. V rámci Rýchlej divízie to bolo menej ako 6 700 mužov, čo predstavovalo len 

zlomok toho, čo poskytli ostatní spojenci do útočných akcií. Veliteľom Rýchlej divízie sa stal 

opäť 27. apríla 1942 generál II. triedy Jozef Turanec a samotná divízia bola pred začiatkom 

letnej ofenzívy začlenená do zostavy nemeckej 17. armády, ktorá bola súčasťou skupiny armád 

Juh. 

 

Začiatok letnej ofenzívy 

Nemecká letná ofenzíva začala 28. júna 1942. Prvou úlohou jednotiek skupiny armád 

Juh sa stala eliminácia síl Červenej armády na pravom brehu rieky Don. Po začatí nemeckého 

útoku bol protivník rovnako bezmocný ako pri útoku Wehrmachtu v júni 1941. Boky 

postupujúcich nemeckých síl chránili jednotky Talianov, Maďarov a Rumunov, čo sa 

vzhľadom na ich nižšiu bojovú hodnotu malo ukázať ako veľký problém. Prvým väčším cieľom 

sa stalo strategicky významné mesto Voronež pri rieke Don. V tejto oblasti stál proti silám 

Wehrmachtu sovietsky Brjanský front generála Filippa Ivanoviča Golikova, ktorý sa začal pod 

ťažkým náporom nemeckých jednotiek rúcať. Zatiaľ čo sa 4. tanková armáda prebíjala na 

Voronež, tak 30. júna 1942 sa pohla do útoku 6. armáda s cieľom vytvoriť prielom medzi 

južným krídlom Brjanského frontu a severným krídlom Juhozápadného frontu, ktorému velil 

generál major Alexander Iľjič Lizjukov. Nemecké sily postupovali bez väčších problémov, 

pričom 6. júla 1942 obsadili väčšinu mesta Voronež a následne sa stočili na juh. Týmto 

manévrom hrozilo obkľúčenie sovietskeho Juhozápadného i Južného frontu a preto sovietske 

velenie nariadilo stiahnutie oboch frontov na novú defenzívnu líniu. 
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9. júla 1942 rozčlenilo nemecké velenie skupinu armád Juh na skupinu armád A a B. 

Do čela skupiny armád A bol menovaný poľný maršal Wilhelm List, ktorému podliehala 

1. tanková, 11. a 17. nemecká a 3. rumunská armáda. Veliteľom skupiny armád B sa stal poľný 

maršal Maximilian von Weichs, pod ktorého velením sa ocitli 4. tanková, 2. a 6. nemecká, 8. 

talianska, 4. rumunská a 2. maďarská armáda. 

Medzitým 8. júla 1942 obnovili nemecké vojská svoj postup a prenasledovali nepriateľa, 

ktorému sa darilo vyhýbať sa obkľúčeniu. Vrchnému veleniu Červenej armády danej oblasti sa 

navyše podarilo 13. júla 1942 presvedčiť Josifa Stalina o nevyhnutnosti stiahnutia vojsk na 

novú obrannú líniu, aby sa zabránilo ich obkľúčeniu. Armáda sa mala na východe stiahnuť za 

Don až ku stalingradskému výbežku a na juhu sa mala zachytiť v okolí Rostova na Done. 

Adolf Hitler a jeho generalita chápali tento ústup ako dôkaz zrútenia sovietskych vojsk. 

Bolo tomu práve naopak. Sovietske vrchné velenie takto zabránilo zničeniu svojich jednotiek 

oblasti a navyše Červená armáda získala potrebný čas k príprave obrany. V dôsledku 

nepochopenia sovietskej stratégie došlo k rozdeleniu nemeckých síl. Skupina armád A dostala 

za úlohu útočiť východným smerom a za pomoci dočasne podriadenej 4. tankovej armády (od 

16. júla 1942) mala obkľúčiť ustupujúce vojská nepriateľa. Po dokončení úlohy sa mala celá 

skupina stočiť na juh a postupovať smerom na Rostov na Done a na Kaukaz. Skupina armád B 

mala brániť severné krídlo nemeckých vojsk, zatiaľ čo 6. armáda dostala za úlohu postupovať 

smerom k rieke Volge. Nemecké velenie sa snažilo týmto rozdelením síl pretnúť front, čím by 

sa rozdelili i sily protivníka a zároveň smerovať útok k Volge, ktorým by došlo k ochromeniu 

sovietskych zásobovacích línií. O tomto zámere sa písalo aj v denníku Slovák: „Keby Nemci 

dosiahli Volgu, znamenalo by to nové roztrieštenie sovietskych armád a zároveň aj prerušenie 

veľmi dôležitých transportných spojov. Timošenkove južné armády disponujú bezpochyby ešte 

značnými zásobami, však k doplňovaniu týchto zásob sú v najvyššom stupni závislé od 

železničných tratí, vedúcich cez Stalingrad a od riečnej dopravy na Volge.“ 

Očakávané zapojenie sa slovenských vojakov do útočných bojov prišlo 19. júla 1942, 

kedy veliteľ Rýchlej divízie, generál II. triedy Jozef Turanec, vydal rozkaz na prípravu 

k postupu na Rostov na Done. Zároveň 19. júla 1942 bola Rýchla divízia začlenená do  

V. armádneho zboru generála pechoty Wilhelma Wetzela, ktorého formácia bola súčasťou  

17. armády generálplukovníka Rudolfa Ruoffa. Rýchla divízia k tomuto dňu vykazovala 

celkovo 6 696 osôb. 
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Hlavný postup Rýchlej divízie započal v popoludňajších hodinách v smere Golodajevka 

– Lysogorka – Rostov. Jednotky začali prechádzať rieku Mius o 17.30 hod. Most, cez ktorý 

vojaci postupovali, bol postavený napriek silnej paľbe nepriateľského delostrelectva len za 9 

hodín. Na konci dňa sa dostala cyklistická eskadróna a I. prápor pešieho pluku 21 asi 1 až 2 km 

západne od potoka Jasenovka a II. prápor pešieho pluku 21 sa dostal na vzdialenosť 5,5 km 

východným smerom od Golodajevky. Ešte večer toho istého dňa sa vojaci snažili vniknúť do 

vytrvalo bránenej Golodajevky, no podarilo sa im to až 20. júla 1942 o 15.40 hod. 

Motorizované jednotky Rýchlej divízie nemohli prekročiť zničený most cez Jasenovku a preto 

v danej oblasti zaujali obranné postavenie do nasledujúceho dňa. 21. júla 1942 sa jednotky 

prvého sledu Rýchlej divízie dali do pohybu prenasledujúc ustupujúce útvary Červenej armády. 

Jednotky postupovali rýchlo a o 18.00 hod. dorazil II. prápor pešieho pluku 21 podplukovníka 

Jozefa Pulkrábeka na čiaru Wesseli – Generalskoje, kde narazil na tuhý odpor protivníka. V 

oblasti okolo Generalskoje sa začínal vonkajší rostovský opevnený perimeter. Táto obranná 

pozícia bola navyše podporovaná ťažkým delostrelectvom. 

Vojak Rýchlej divízie Ľudovít Michalka popísal vo svojom denníku rostovskú obrannú 

líniu nasledovne: „Treba povedať, že Rusi počas zimnej prestávky, niekoľko desiatok kilometrov 

pred Rostovom, urobili zimné opatrenia, zakopali tanky, kanóny a nášľapné míny a to nielen 

v jednej línii, ale to pokračovalo až po Rostov.“ Ešte pred zdolaním samotnej obrannej línie 

pred Rostovom na Done, bolo potrebné prekonať obrannú líniu v okolí Genereralskoje: „Pri 

Generalskoje na riečke Tusloff, obrúbenej širokými močiarmi, mali sovieti vybudované silné 

obranné opevnené postavenie. Bola tam celá sústava bunkerov, niekoľko radov drótených 

prekážok, protitankových zákopov a mínových polí. Obranné postavenie nepriateľa okrem toho 

ešte bolo na svahu, ktorý úplne dominoval nad severným brehom riečky Tusloff...“ Úlohou 

Rýchlej divízie pri nadchádzajúcej operácii bolo „kryť severný bok zboru [nemecký V. armádny 

zbor] a útočiť zo severu cez Generalskoje na Rostov.“ Vyvrcholením tuhých bojov v tejto 

oblasti sa stalo obsadenie strategicky významných výšin, ktoré ležali južne od Generalskoje I. 

a II. práporom pešieho pluku 20 a I práporom pešieho pluku 21 – oba patrili pod Rýchlu divíziu. 

Bitka o obec Generalskoje sa skončila 23. júla 1942 a Rýchla divízia pri nej prišla o 13 mužov, 

ďalších 79 bolo ťažko ranených a 5 vojakov bolo nezvestných. Obraz bojov pri obci 

Generalskoje vo svojom cestopise popisuje aj slovenský vojnový spravodajca Juraj Gajdoš 

Breza: „Najprv ideme po hradskej, ktorej okolie je naozaj bohaté na opustený a poškodený 

frontový inventár. No najväčší záujem vzbudí pokrivené ruské protilietadlové delo, na ktorom 
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ešte visia ohorené kosti vojakov, čo tvorili jeho posádku. Pri práci ich naplno trafila letecká 

bomba a toto sú dozvuky jej účinkov.“ 

 

Bitka o Rostov na Done 

Elimináciou jednotiek Červenej armády v oblasti okolo obce Generalskoje sa uvoľnila 

cesta na Rostov na Done a 23. júla 1942 začal postup k samotnému mestu. Priezvedný oddiel 

číslo 5 stotníka Kuchtu dosiahol severný okraj mesta o 16.45 hod. V ten istý deň o 19.25 hod. 

musel byť postup zastavený, keďže na osi postupu slovenských priezvedných jednotiek 

bojovali s nepriateľom jednotky nemeckého 4. tankového pluku, ktorý patril do zostavy 

13. tankovej divízie. Ďalší postup bol teda možný až nasledujúceho dňa. Samotné mesto 

premenila jeho posádka na silne bránenú pevnosť. Ulice boli „prešpikované“ meter silnými 

barikádami, ktoré boli zhotovené z cestných dlaždíc. Mesto bolo plné tzv. španielskych jazdcov 

a mín. Po bokoch ulíc sa nachádzali bunkre z tehál. Takmer každý dom mal zamurované dvere 

a jeho okná i balkóny boli premenené na strieľne či na guľometné hniezda. Na strechách domov 

zas striehli ostreľovači. Na uliciach sa nachádzalo aj mnoho pascí. Pri otvorení dvier do domu 

alebo izby často dochádzalo k explózii, čo mohlo byť docielené napríklad zakopnutím o tenký, 

ťažko spozorovateľný drôtik, ktorý bol spojený s výbušninou. Takéto podmienky bránili 

rýchlemu obsadeniu a navyše znemožňovali efektívne dobytie mobilnými silami. Mesto muselo 

byť obsadené špeciálnymi údernými jednotkami v boji muža proti mužovi, dom po dome a 

ulicu po ulici. 

Opevnenie Rostova na Done popísal vo svojom cestopise aj Juraj Gajdoš Breza: „Tak 

silné opevnené mesto, ako Rostov, ešte som nevidel... Cez zimu mali mesto prechodne v rukách 

Rusi a i za tých pár mesiacov opevnili ho nepredstaviteľne. Niektoré ulice boli premenené na 

jednotné pevnosti. Z radov domov každý tretí sa rozbúral a odpratal a na jeho miesto vsadili 

bunker. Zvlášť silné pevnosti boli vybudované na koncoch dôležitých ulíc. Tankových pascí 

a prekážok ešte tiež dosť vidieť. A na hlavných námestiach stoja ošarpané a nevľúdne paláce, 

premenené na barikády. Až po druhé poschodie siaha ochranná vrstva z vriec naplnených 

pieskom.“ V texte poukazuje Juraj Gajdoš Breza na fakt, že hoci mesto bolo premenené na 

pevnosť, tak táto premena nebola úplne dokončená: „Pouličných bunkerov pri poslednom útoku 

na Rostov nedalo sa väčšinou ani použiť, lebo neboli ešte dohotovené. Predovšetkým ťažké 

zbrane neboli ešte umiestnené v pevnostiach.“ 
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Medzitým zvádzala nemecká a sovietska armáda tuhé boje o každú ulicu. 23. júla 1942 

sa podarilo 5. SS divízii Wiking preniknúť do mesta a obsadiť letisko, no jej pomerne rýchly 

postup na juhozápad sa spomalil po tom, čo bola vtiahnutá do ťažkých pouličných bojov. 

Súčasne do mesta prenikala aj nemecká 13. tanková divízia, ktorej sa podarilo prebojovať cez 

hlavné ulice až k severnému brehu rieky Don. Bojov sa zároveň zúčastnila aj 22. tanková 

divízia, ktorá sa dostala do centra. Nasledujúci deň sa opäť rozhoreli ťažké boje. Nemeckým 

jednotkám sa darilo s vypätím síl postupne vytláčať obrancov zo stredu mesta. Významným 

úspechom sa stalo získanie brodu tankovým práporom 5. SS divízie Wiking cez rieku Don, 

ktorý ležal 10 km západne od Rostova. Práve cez tento brod ustupovali sovietske jednotky 

a jeho získaním došlo k obkľúčeniu veľkej časti síl nepriateľa. Po tuhých bojoch a hrozbe 

celkového obkľúčenia začala sovietska 56. armáda, ktorá bránila mesto, ustupovať cez rieku 

Don na juh. Hoci jej ústup bol sťažený vysokými stratami a neustávajúcimi leteckými útokmi 

Luftwaffe, tak nedošlo k chaotickému a panickému ústupu. 

Epizódnu rolu pri dobývaní Rostova na Done zohrali aj jednotky slovenskej armády. 

Operačným rozkazom z 23. júla 1942 dostala Rýchla divízia za cieľ vytvoriť predmostie na 

Zelenom ostrove a dostať sa cez rieku Don. Divízia mala teda vo svojej pôsobnosti stred mesta 

a celý Zelený ostrov, pričom z východu sa o ňu opierala nemecká 9. pešia divízia a zo západu 

nemecká 125. pešia divízia. 24. júla 1942 zvádzali slovenskí vojaci boje na Zelenom ostrove, 

na ktorom sa im podarilo do večera vytvoriť predmostie a zároveň sa dostali až k drevenému 

mostu pre chodcov cez rieku Don. Nasledujúci deň sa z predmostia začali prebíjať jednotky 

pešieho pluku 21 podplukovníka Ondreja Zverina juhovýchodným smerom a 26. júla 1942 

v ranných hodinách obsadili železničnú trať Batajsk – Olginskaja. Mesto bolo už de facto 

dobyté, ale nepriateľ húževnato vzdoroval ešte takmer celý týždeň. Úlohou jednotiek Rýchlej 

divízie bolo vyčistiť pridelené časti mesta od sovietskej armády, zozbierať zajatcov a vojenský 

materiál nepriateľa. 

Účasť slovenských vojakov pri dobývaní Rostova na Done im priniesla formálne 

uznanie i z nemeckej strany. Celkovo zajali vojaci Rýchlej divízie okolo 10 000 nepriateľských 

vojakov, získali 76 poľných, 15 protitankových a 11 protilietadlových diel, 20 mínometov 

a mnoho iných ručných zbraní. Mobilitu divízie zvýšil zisk približne 140 nákladných 

automobilov, 550 vozov a 1500 koňov. Celkové straty divízie boli pomerne nízke. Medzi 11. 

až 31. júlom 1942 zahynulo 36 mužov, zranených bolo 137 vojakov a 1 vojak bol nezvestný. 
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Do Rostova na Done pricestoval medzi 24. až 27. júlom 1942 minister národnej obrany 

generál I. triedy Ferdinand Čatloš, ktorý navštívil bojisko a udelil veliteľom a vojakom divízie 

vyznamenania. Za zásluhy pri dobývaní Rostova na Done bol neskôr v auguste 1942 odmenený 

generál II. triedy Jozef Turanec a to nemeckým Rytierskym krížom Železného kríža. K úspechu 

mu blahoželal aj nemecký generálplukovník Ewald von Kleist: „Fűhrer udelil Vám v uznaní 

výkonov Vami vedenej statočnej slovenskej RD [Rýchlej divízie] dňa 7. augusta 1942 Rytiersky 

kríž železného kríža. Vyslovujem Vám, pán generál, svoje úprimné blahoželanie k tomuto 

vysokému vyznamenaniu. Súčasne aj svoju vďaku za vynikajúce úspechy, ktoré ste v rámci 

mojej pancierovej armády dosiahli.“ Okrem vojenských vyznamenaní obdržal veliteľ Rýchlej 

divízie aj telegramy od prezidenta republiky a vládnych špičiek. Napríklad telegram 

podpredsedu vlády a hlavného veliteľa Hlinkových gárd Alexandra Macha, v ktorom blahoželal 

k úspechu Jozefovi Turancovi, bol uverejnený v ľudáckom periodiku Gardista: „K víťazstvu pri 

Rostove ráč prijať prejav obdivu a najsrdečnejšie pozdravy pre Teba a Tvojich skvelých 

vojakov. Hrdý je na vás celý národ a spomína vás v oddanej vďačnosti.“ 

Vojak Jozef Belko, ktorý sa dostal s poľnými pekárňami do dobytého Rostova na Done, 

opisuje vo svojom denníku výsledky bojov: „Mesto bolo ešte na mnohých miestach 

v plameňoch a zahalené mračnami dymu. Šíril sa pach zhorených ľudských a zvieracích tiel. 

Tak ako všade, ani tu nebrali Nemci ohľad na civilné obyvateľstvo. Na Rostov zhodili stovky 

bômb. V ich troskách zahynulo tisíce nevinných ľudí. Ale zahynulo tu aj veľa vojakov. Keď sme 

vchádzali do mesta, videli sme, ako po veľkej rieke plávali mŕtvoly sovietskych vojakov, ktorí 

sa pri prechode Donu utopili.“ Okrem zničeného mesta si Jozef Belko všimol aj strach 

a opatrnosť jeho obyvateľov: „V meste v prvých dňoch bolo vidieť veľmi málo ľudí. Skrývali sa 

v pivniciach a väčšina odišla, aby sa zachránila pred Nemcami. Už vedeli, čo robia dobyvatelia 

so sovietskymi ľuďmi. Tí, čo nestačili odísť, bojazlivo vychádzali na ulice.“ Z daných úryvkov 

je jasne cítiť hrôzy vojny a strach obyčajných ľudí pred dobyvateľmi. Za kontrastné svedectvo 

k výpovedi Jozefa Belka by sme mohli považovať opis Rostova na Done, tak ako ho zachytil 

vojak Ľudovít Michalka vo svojich spomienkach: „Toto mesto bolo krásne. I keď bolo 

vojnovými udalosťami poškodené, predsa jeho krása vynikala. Bolo vystavané na rovine, ktorá 

sa k veľtoku Don mierne zvažovala. Tu bola novopostavená budova divadla. Bola to nádherná 

budova... s prekrásnymi interiérmi. Vojnové udalosti ju nepoškodili. Z Donu musel byť na ňu 

prekrásny pohľad. A vôbec, ruské mestá boli krásne, každé svojim spôsobom.“ 
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Ďalšiu výpoveď podal Juraj Gajdoš Breza o dopadoch vojny na ľudí, ktorí sa dostali do 

kontaktu s riekou Don: „Kúpanie v Done prinieslo však pre mňa i nevítané ovocie. Pri kúpaní 

sa niekoľko hltov špinavej donskej vody hravo dostalo do žalúdka. A predstavte si, čo to bola 

za voda, po chrbte ktorej ešte nedávno plavilo sa do mora stovky ľudských a zvieracích mŕtvol. 

Takto odložil sa náš odchod o ďalšie tri dni, ktoré som preležal v pokore a v spoločnosti 

poriadnych kŕčov, ako aj všelijakých sprievodných okolností, ktoré také nešťastie donáša.“ 

Autor týchto viet sa nakoniec, ako sám hovorí, z tejto špinavej a od mŕtvol otrávenej vody 

vyliečil. Výpoveď poukazuje na to, že bolo treba sa mať na pozore i pri zdanlivo bezpečných 

a všedných úkonoch. 

 

Záver 

Rok 1942 sa niesol v znamení neochoty vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky 

ponechať jednotky na východnom fronte, s výnimkou názorov radikálov pod vedením predsedu 

vlády Vojtecha Tuku. Spomínaná neochota sa prejavila najmä nižším stavom slovenskej 

armády v Sovietskom zväze než v roku 1941. I naďalej pretrvával nedostatok výzbroje 

všetkého druhu, zásob a ostatného vybavenia. V zlom stave bola i morálka a zdravotný stav 

mužstva.  

Prídavné meno „rýchla“ v názve divízie takisto neodzrkadľovalo reálny stav. Rýchla 

divízia sa presúvala len po etapách a nebola schopná držať tempo s nemeckou armádou. Príčina 

bola najmä v nedostatku prepravných kapacít a pohonných látok. Preto bola 10. augusta 1942 

nariadená potrebná reorganizácia. Celá divízia odovzdala takmer všetky svoje motorové 

vozidlá pešiemu pluku 21. Takto sa aspoň z jedného pluku divízie stal plne mobilný útvar, ktorý 

bol schopný okamžitého presunu kompletne s celým mužstvom, výbavou a zásobami. 

Napriek tomu, že príslušníci Rýchlej divízie boli na východnom fronte u domáceho 

obyvateľstva pomerne obľúbení, dochádzalo aj k občasným excesom. Príkladom bola účasť 

niektorých vojakov na protižidovských pogromoch 5. júla 1941 v Dobromile. Treba však 

podotknúť, že takéto zločinecké chovanie bolo u vojakov divízie skôr výnimkou ako pravidlom.  

Aký bol význam Rýchlej divízie v bitke o Rostov na Done? Už zo samotnej veľkosti 

úseku pôsobnosti útvarov a celkového počtu mužov divízie, ktorý v tomto období nedosahoval 

ani 6 700 mužov, je jasné, že prínos v rámci tejto operácie bol zanedbateľný. Nielen pri 

rostovskej operácii, ale ani celkovo na východnom fronte nebola divízia relevantnou bojovou 

silou. Jej pluky boli málo mobilné, trpeli na nedostatočným zásobovaním a výcvikom. Preto sa 
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dá konštatovať, že mala nízku bojovú hodnotu. Jej vyslanie možno, podľa môjho názoru, 

považovať za politické gesto a nástroj na zabezpečenie existencie vtedajšej Slovenskej 

republiky. Zotrvanie slovenskej armády na východnom fronte malo pre Tretiu ríšu význam 

najmä v oblasti propagandy. Vojna proti Sovietskemu zväzu bola nacistami prezentovaná ako 

zápas „vyspelej Európy“ proti boľševizmu a preto bola nutná účasť čo najväčšieho počtu štátov. 
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Mapy  

 

Začiatok operácie Fall Blau a postup nemeckých armád spolu s ich spojencami v júni 1942 

(zdroj: WALSH, Stephen. Stalingrad..., s. 41.) 
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Postavenie a postup armádnych skupín A a B ako aj sovietskych frontov od júna do novembra 

1942 (zdroj OVERY, Richard. Rusové ve válce..., s. 199.): 
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Prevzatie moci komunistickou stranou vo februári 1948 

 

Tomáš Černák  

 

Búrlivá slovenská jeseň roku 1947  

Akousi generálkou na februárové prevzatie moci bola pre komunistov jesenná politická 

kríza na Slovensku v roku 1947, ktorá však zároveň ukázala, že na mocenský zvrat 

v celoštátnom meradle ešte pre nich nie je vhodný čas. Kríza tiež poukázala na prílišný 

radikalizmus a netrpezlivosť slovenských komunistov, ktorí v jesenných udalostiach už videli 

rozhodujúce mocenské stretnutie. Komunisti túto krízu vyvolali zámerne s cieľom zmeniť 

pomer síl, ktorý nastal po májových voľbách 1946 na Slovensku a ktoré KSS prehrala. 

Demokratická strana (DS) tak obsadila väčšinu postov v Zbore povereníkov i v Slovenskej 

národnej rade (SNR) a rovnako v orgánoch miestnej správy (národné výbory). Komunisti začali 

ihneď po voľbách na demokratov útočiť, za pomoci bezpečnostných orgánov ich obviňovať zo 

spolupráce s domácimi ľudákmi i ľudáckym exilom a zbierať kompromitujúce materiály.  

Dôležitým faktorom však bolo vykonštruovanie tzv. protištátneho sprisahania na pôde 

VI. odboru Povereníctva vnútra (Štátna bezpečnosť), do ktorého vyšetrovatelia napojení na 

KSS zatiahli i vysokých funkcionárov DS. Spolu bolo v priebehu jesene 1947 zatknutých 

a vyšetrovaných približne 600 osôb, vrátane generálnych tajomníkov DS Miloša Bugára a Jána 

Kempného, poslanca Jozefa Staška, tlačového referenta v kabinete podpredsedu vlády Jána 

Ursínyho Otta Obucha i ďalších blízkych spolupracovníkov verejných činiteľov za DS. Už 

v tomto období používali vyšetrujúce orgány metódy, aké poznáme zo začiatku 50. rokov, teda 

brutálne fyzické násilie. Snažili sa zo zatknutých vytĺcť priznanie, že pripravovali sprisahanie 

v spolupráci s ľudáckym exilom. 

Činnosť demokratov bola v dôsledku zatýkania, zastrašovania a rozsiahlej 

propagandistickej kampani na stránkach komunistickej tlače do veľkej miery ochromená. KSS 

okrem toho zmobilizovala záujmové organizácie (najmä odbory a odbojové organizácie) pod 

svojou kontrolou. Cez nátlakové akcie požadovali demisiu Zboru povereníkov, v ktorom mali 

demokrati väčšinu i dôslednú očistu verejného života od reakcie. 

Komunisti zorganizovali 30. októbra 1947 zjazd závodných a zamestnaneckých rád, na 

ktorom takmer dve tisíc delegátov schválilo deklaráciu požadujúcu odstúpenie Zboru 
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povereníkov a utvorenie nového, samozrejme bez zástupcov reakčných síl, čím mysleli na 

zástupcov DS. Dňa 31. októbra 1947 podal predseda Zboru povereníkov Gustáv Husák spolu 

s ďalšími štyrmi povereníkmi za KSS (Ladislav Novomeský, Ján Púll, Jozef Šoltész, Kazimír 

Bezek) a povereníkom bez straníckej príslušnosti Mikulášom Ferjenčíkom demisiu, čím na 

Slovensku nastala otvorená politická kríza. Následne sa začali viesť komplikované politické 

rokovania o zostavení nového Zboru povereníkov a do Bratislavy dokonca pricestoval predseda 

vlády i KSČ Klement Gottwald. Ten sa snažil docieliť aj zmenu tretej pražskej dohody, aby 

centrálna vláda mohla v prípade potreby sama odvolávať povereníkov. KSS taktiež žiadala 

kreslo povereníka spravodlivosti a poľnohospodárstva, ktoré dovtedy zastával medzi 

komunistami veľmi neobľúbený Martin Kvetko. 

DS sa však nehodlala podrobiť ostrému tlaku, napriek demonštráciám pod patronátom 

KSS a hrozbe generálneho štrajku. Okrem odborov používali komunisti ako významnú 

nátlakovú skupinu Zväz slovenských partizánov, ktorého členovia vystupovali veľmi ostro až 

radikálne voči DS. Demokrati tiež zorganizovali manifestácie na viacerých miestach 

Slovenska, na ktorých obviňovali komunistov zo zneužívania štátnych orgánov, pričom sa 

hovorilo aj o možnosti vypísania nových volieb do SNR a národných výborov. Kríza sa tak 

nutne musela preniesť do Prahy na rokovania Národného frontu, kde pokračovali už aj za účasti 

českých nekomunistických strán.  

Tie si až v dôsledku posledných udalostí uvedomili, že DS nepredstavuje hrozbu pre 

štátnu jednotu ČSR, ale naopak komunisti sú hrozbou pre demokratických charakter republiky. 

Práve vďaka podpore, ktorú počas rokovaní poskytli DS predstavitelia Národnosocialistickej 

a Lidovej strany, sa celý spor ukončil kompromisom (definitívne upevnenie akéhosi jednotného 

bloku proti komunistom však nastalo až v januári 1948). Demokrati tak stratili ,,iba“ tri 

povereníctva a museli sa zriecť Aprílovej dohody, vďaka ktorej získali zástupcovia katolíkov 

vo vedení i v ostatných orgánoch strany väčšinu. Bývalé demokratické povereníctva obsadili 

zástupcovia Strany slobody, Sociálnej demokracie na Slovensku a nestraník Andrej Búza. 

Rekonštruovaný Zbor povereníkov vymenovalo Predsedníctvo SNR po predchádzajúcom 

súhlase vlády 19. novembra 1947.  

Slovenskí komunisti však boli nespokojní, predstavovali si, že politická kríza bude 

predstavovať rozhodujúce mocenské stretnutie, ktoré skončí v ich prospech. Teda absolútnym 

víťazstvom. Vtedajší minister poľnohospodárstva a člen Predsedníctva ÚV KSČ Július Ďuriš 

o pätnásť rokov neskôr povedal, že ,,posledný deň, 10. novembra (išlo o posledný deň 
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Gottwaldovho pobytu v Bratislave), Gottwald predložil sprostredkujúci návrh, aby 

povereníctvo poľnohospodárstva riadila Strana slobody a výživu sociálni demokrati. Ja som 

s tým nesúhlasil v Predsedníctve ÚV KSS a žiadal som, aby poľnohospodárstvo i na Slovensku 

riadila naša strana. Ja jediný som sa zdržal hlasovania a nesúhlasil som s takýmto riešením... 

Gottwald argumentoval v Predsedníctve ÚV KSS s celoštátnou politickou situáciou: ,,Nie je 

zrelá situácia pre krízu atď. Toto je dočasné riešenie, z ktorého môžeme ísť ďalej.“ V tejto veci 

a v hodnotení situácie pred februárom som mal s Gottwaldom ostré spory, nemôžem to tu 

rozvádzať.“  

Naopak, Gustáv Husák, v čase jesennej krízy predseda Zboru povereníkov a člen 

Predsedníctva ÚV KSS sa pred rovnakou komisiou štylizoval do polohy človeka, ktorý 

zachovával chladnú hlavu, neprepadol radikálnym názorom a nehrnul sa do zbytočných 

politických dobrodružstiev: ,,Moja kritika 4.11.1947 na Predsedníctve. Konkrétne si 

nespomínam na priebeh. Boli tam kritizované niektoré veci okolo straníckej krízy, ale kritika 

z takého hľadiska, že niektorí súdruhovia boli nedočkaví, že chceli definitívne riešenie 

problémov a mali radikálne názory. Nepatril som medzi nich.“ Husákov pragmatický prístup 

ku kríze je však otázny, pretože napríklad niekdajší vedúci pracovník Štátnej bezpečnosti na 

Slovensku Viktor Sedmík potvrdil, že Husák riadil nielen priame útoky voči DS, ale i udalosti 

okolo demisie Zboru povereníkov a mal inú predstavu o vyriešení krízy. 

Napriek vyriešeniu jesennej politickej krízy, resp. jej zdanlivému vyriešeniu, rozpory 

medzi KSČ a KSS na jednej a nekomunistickými stranami na strane druhej naďalej pretrvávali. 

Na Slovensku sa situácia na prelome rokov 1947/1948 čiastočne upokojila, i keď slovenskí 

komunisti sa stále netajili tým, že by chceli otázku moci vyriešiť ešte pred plánovanými 

voľbami na jar 1948. K slovenským komunistom môžeme zaradiť i Júliusa Ďuriša a to napriek 

skutočnosti, že pôsobil v Prahe. Ďuriš patril k najviac radikálnym členom vo vedení KSČ 

a práve on sa hneď na začiatku roka 1948 dostal opätovne do rozporu s Klementom 

Gottwaldom, ktorému vyčítal jeho vieru v nadpolovičné volebné víťazstvo a teda prevzatie 

moci parlamentnou cestou. Ďuriš volebným výsledkom nedôveroval a naopak požadoval 

mobilizáciu ,,revolučných más“, čo v preklade znamenalo získať moc s pomocou komunistami 

ovládaných masových organizácií a nátlakovými akciami.  

Július Ďuriš dokonca napísal do Moskvy list, v ktorom sa dožadoval tlaku na Gottwalda 

a zdôrazňoval zodpovednosť sovietskeho vedenia za vývoj v ČSR, pričom sa obával 

podobného vývoja ako vo Francúzsku alebo Taliansku, kde boli komunisti vylúčení z vlády. 
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O spoliehaní sa na Stalinov zákrok písal Ďuriš aj vo svojich dosiaľ nepublikovaných 

spomienkach, ktoré vznikli v 70. a 80. rokoch 20. storočia, teda už po Ďurišovom úplnom 

názorovom obrate plynúcom z udalostí augusta 1968. V spomienkach Ďuriš priamo hovoril 

o svojej viere v moc a právo Kremľa zasiahnuť do čs. udalostí na prelome rokov 1947/1948.  

Existenciu Ďurišovho listu Stalinovi potvrdil aj jeho blízky priateľ z posledných rokov života 

Ladislav Šimovič: ,,Keď nám – Jánovi Púllovi a mne – telefonoval MUDr. Oskar Topol 

z nemocnice v Krči, že tam Ďuriš zomrel, ponáhľali sme sa hneď do Ďurišovho bytu (mal som 

kľúče), aby sme prezreli a zabezpečili, čo bude treba, najmä písomnosti...V uzamknutom šuplíku 

písacieho stola sme okrem iného našli založený zväzok osobnej i rodinnej korešpondencie. Pri 

letmom jej prezeraní a triedení sme s prekvapením objavili kópiu Ďurišovho osobného listu 

Stalinovi (spolu s kópiou žiadosti sovietskemu veľvyslancovi o bezpečné doručenie do rúk 

Stalinovi). Ako si ešte po 20 rokoch spomínam, v tomto liste z novembra (či decembra) 1947 

Ďuriš s rozhorčením opisoval nebezpečný vývoj vo vnútropolitickej situácii v ČSR v poslednom 

polroku 1947. Pritom kriticky poukazoval na neschopnosť alebo neochotu vedúcich súdruhov 

túto situáciu riešiť. Nakoniec žiadal Stalina, aby osobne čo najrozhodnejšie zakročil a pomohol 

zabrániť katastrofe hroziacej socializmu v ČSR.“ 

Ako je známe, Stalin nezakročil a prevzatie moci zrealizovali vo februári 1948 čs. 

komunisti sami. Ani Gustáv Husák sa však netajil ambíciou vyriešiť otázku moci ešte pred 

voľbami. Počas oblastnej konferencie v Košiciach 15. februára 1948 napríklad povedal, že 

,,...ak chce niekto vyvolať boj, môže si byť istý, že naša strana vyjde z neho ako víťaz. Dnes, keď 

Slovensko a republika susedí so Sovietskych zväzom a so slovanskými pokrokovými štátmi, 

môže sa tento boj skončiť celkom jednoznačne...Nevylučujeme možnosť krízy v najbližších 

dňoch, týždňoch alebo mesiacoch, a preto musíme všetky naše prípravy neobyčajne urýchliť...“  

Slovenskí komunisti sa totiž už vôbec nemohli spoliehať na výsledky volieb. V roku 1946 

utrpeli silnú porážku a o dva roky neskôr taktiež nemohli rátať s presvedčivým víťazstvom, 

z čoho pramenila ich netrpezlivosť. Obávali sa i problémov pri schvaľovaní novej ústavy, 

pretože na jej prijatie bol potrebný súhlas väčšiny slovenských poslancov, medzi ktorými mala 

jasnú prevahu DS. Ďalším faktorom bolo prípadné prešetrovanie tzv. protištátneho sprisahania 

komisiou zloženou zo zástupcov všetkých strán.  

Vedenie KSS preto začalo mobilizovať odbory, odbojové organizácie, stupňovalo útoky 

voči DS, vyvolávalo spory v štátnych orgánoch, jednoducho používalo taktiku stupňujúceho 

tlaku ,,zhora i zdola.“ Súčasťou ofenzívnej taktiky bolo aj organizovanie oblastných 
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a okresných konferencií strany v polovici februára 1948. K ofenzívnej taktike komunistom 

prispelo i citeľné oslabenie DS po jesennej politickej kríze. Nepodarilo sa im ju síce úplne 

rozbiť, ale demokrati vyšli z krízy zdecimovaní, zastrašení a hlavne nejednotní. Ich definitívny 

koniec bol len otázkou veľmi krátkeho času. 

 

Ako prebehol ,,Víťazný február“ 

Februárové udalosti v roku 1948 znamenali definitívne nastolenie komunistického 

režimu v ČSR a koniec tzv. riadenej demokracie, ktorá bola v obnovenej republike nastolená 

po skončení druhej svetovej vojny. V praxi tento pojem znamenal, že v krajine neexistovala 

opozícia a povolené politické strany boli združené v organizácii nazvanej Národný front (NF). 

Mimo NF nemohli pôsobiť žiadne iné strany a vznik nového politického subjektu bol 

podmienený súhlasom všetkých strán v NF. V rokoch 1945 – 1948 pôsobili v ČSR 

Národnosocialistická strana, Lidová strana, Sociálna demokracia, KSČ i KSS, Demokratická 

strana (DS), Strana práce a Strana slobody. Pre komunistov bol tento stav iba dočasným, 

pretože ich cieľom bolo získanie absolútnej moci v krajine.  

Vedúci funkcionári KSČ i KSS sa na jej definitívne prevzatie dopredu pripravovali 

a kalkulovali s viacerými variantami mocenského stretnutia, tým viacej, že na nich boli v tomto 

smere vyvíjané tlaky zo strany Sovietov i ostatných komunistických strán krajín východného 

bloku. ČSR bola totiž poslednou krajinou v sovietskej sfére vplyvu, v ktorej ešte komunisti 

neprevzali do svojich rúk úplnú moc. Českí i slovenskí komunisti až na pár výnimiek prioritne 

nepresadzovali násilné riešenie a moc sa snažili získať v rámci ústavy a zákonov platných 

v povojnovej ČSR.  

To znamená, že medzi možnosťami, s ktorými komunisti rátali bolo získanie 

nadpolovičnej väčšiny hlasov vo voľbách pripravovaných na máj 1948, ďalej zmenou štruktúry 

Národného frontu pomocou nátlakových akcií (KSČ sa vehementne usilovala, aby boli 

v Národnom fronte zastúpené aj masové organizácie pod jej kontrolou), rozkladom a narušením 

nekomunistických strán, predčasnými voľbami alebo nastolením vlastnej dočasnej vlády, 

v prípade, že by sa nekomunistické strany pokúsili po podaní demisie svojimi ministrami 

vytvoriť úradnícku vládu. 

Predseda KSČ Klement Gottwald a jeho najbližší spolupracovníci však nemali úplne 

jasnú predstavu, ktorý zo spomenutých variantov bude najlepším riešením. Z nasledujúceho 

vývoja udalostí sa javí ako pravdepodobné vysvetlenie, že komunistické vedenie skôr 
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vyčkávalo, necítilo sa ešte dostatočne silné ani na jednu z uvedených možností a reagovalo až 

na konkrétnu situáciu, akou sa stala demisia ministrov za DS, Národnosocialistickú a Lidovú 

stranu 20. februára 1948. Demisia bola výsledkom neustále sa stupňujúcich komunistických 

požiadaviek a taktiky vyvolávania čoraz väčších konfliktov s nekomunistickými stranami. 

Spory medzi KSČ a zvyšnými stranami sa neustále stupňovali až nadobudli kritický 

rozmer. V poslednej fáze išlo najmä o otázku úpravy platov verejných a štátnych 

zamestnancov, ďalšej etapy pozemkovej reformy a o otázku personálnych zmien v Zbore 

národnej bezpečnosti (ZNB). Nekomunistickí ministri zamietli na zasadnutí vlády 10. februára 

1948 návrh KSČ a Ústrednej rady odborov (ÚRO) na úpravu platov štátnych zamestnancov, na 

čo Predsedníctvo ÚRO pod vedením komunistu Antonína Zápotockého reagovalo zvolaním 

zjazdu závodných rád na 22. februára do Prahy. Zástupcovia nekomunistických strán taktiež 

odmietli rokovať o osnove zákona týkajúceho sa tzv. druhej pozemkovej reformy. KSČ 

odpovedala zorganizovaním ďalšieho masového podujatia, zjazdu roľníckych komisií, ktorý sa 

mal uskutočniť v dňoch 28. – 29. februára 1948. 

Samostatnú kapitolu tvorila otázka ZNB, v ktorej si komunisti dlhodobo budovali 

dominantné postavenie. Otvorený konflikt nastal, keď sa zástupcovia nekomunistických strán 

dozvedeli o personálnych zmenách v ZNB v Prahe. Krajinský veliteľ ZNB, ktorý konal na 

základe príkazu vedenia KSČ, resp., ministra vnútra Václava Noska, totiž preradil niekoľko 

obvodných veliteľov ZNB, samozrejme nekomunistov. Minister spravodlivosti Prokop Drtina, 

zástupca národných socialistov, okamžite požadoval zrušenie daného rozkazu a taktiež 

požadoval utvorenie komisie ministrov na prešetrenie všetkých sťažností týkajúcich sa 

Bezpečnosti i justície.  

Vláda tento návrh 13. februára schválila väčšinou hlasov, proti boli iba komunisti. Na 

to Klement Gottwald vyhlásil, že on a ani ministri za KSČ nemôžu s týmto návrhom súhlasiť. 

Na ďalšom zasadnutí vlády 17. februára 1948 odmietli ministri za DS, Národnosocialistickú 

a Lidovú stranu rokovať o ďalších otázkach, až pokým sa nesplní uznesenie z 13. februára. 

Zástupcovia nekomunistických strán začali uvažovať o demisii. V tejto taktike bolo aktívne 

predovšetkým vedenie národných socialistov. Tí naivne predpokladali, že ak podajú spolu 

s ministrami ďalších nekomunistických strán demisiu, zatlačia týmto krokom komunistov do 

kúta alebo že aspoň dosiahnu vypísanie predčasných volieb. Vedúci predstavitelia sociálnych 

demokratov zatiaľ stáli mimo tohto diania. 



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

121 
 

V tejto fáze sa do sporov nepriamo zainteresovali aj zástupcovia zahraničných veľmocí. 

Dňa 19. februára 1948 priletel do Prahy námestník ministra zahraničných vecí ZSSR a bývalý 

veľvyslanec v ČSR Valerian Alexandrovič Zorin, oficiálne na kontrolu dodávok sovietskeho 

obilia. Krátko po ňom priletel do Prahy i americký veľvyslanec Laurence A. Steinhardt. Ten 

však nemal zásadný vplyv na udalosti v republike, keďže ČSR patrila do sovietskej sféry a USA 

mohli iba verbálne protestovať. Zorin počas stretnutia s Gottwaldom jasne tlmočil Stalinov 

odkaz, aby krízu využil na konečné mocenské stretnutie. 

Samo vedenie DS nebolo úplne stotožnené s myšlienkou demisie. Keď však v piatok 

20. februára 1948 podali členovia vlády za Národnosocialistickú a Lidovú stranu demisiu, 

pridali sa k nim i zástupcovia DS Štefan Kočvara, Ivan Pietor, Ján Lichner a Mikuláš Franek. 

V ČSR tak prepukla otvorená kríza. Demisiou plánovali občianske strany pritlačiť komunistov 

takpovediac k stene, ale opak sa stal pravdou. Najmä národní socialisti, ktorí boli iniciátormi 

celej taktiky, absolútne nedomysleli situáciu a už vôbec neodhadli silu KSČ, ktorá preniesla boj 

o moc na mimoparlamentnú pôdu, teda na ulicu.  

Komunistom pomohol i fakt, že demisiu nepodala väčšina členov vlády, pretože sociálni 

demokrati sa k nej zatiaľ nepripojili a nepodali ju ani ministri bez straníckej príslušnosti, Jan 

Masaryk a Ludvík Svoboda. Z dvadsiatich šiestich členov vlády tak podalo demisiu iba 

dvanásť. Pre Klementa Gottwalda ako premiéra to znamenalo veľkú výhodu, keďže mu stačilo 

doplniť vládu novými ministrami a kabinet by mohol pôsobiť naďalej v pozmenenej podobe. 

Ďalšou výhodou bolo práve prenesenie celého zápasu do ulíc, mobilizovanie svojich členov 

i radových občanov a masová propagačná ofenzíva komunistov proti tzv. reakčným 

predstaviteľom občianskych strán. Komunisti vyvinuli obrovský nátlak taktiež na prezidenta 

ČSR Edvarda Beneša, aby demisiu prijal a vymenoval nových členov vlády navrhnutých 

Gottwaldom. V neposlednom rade sa významným ukázal aj fakt, že KSČ ovládala kľúčové 

pozície v armáde, ZNB a mala svojich ľudí v radoch nekomunistických strán. 

Dňa 20. februára 1948 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva ÚV KSČ, ktoré 

prerokovalo ďalší postup strany počas vládnej krízy. Na zasadnutí sa hovorilo o blížiacom sa 

zjazde závodných rád, ktorý sa mal využiť ako mohutná nátlaková akcia, pričom sa tiež 

rozhodlo, že sa práve na tomto zjazde vyhlási uznesenie o utvorení Ústredného akčného výboru 

Národného frontu (ÚAV NF). Akčné výbory boli totiž podstatným prvkom pri preberaní moci 

a vznikali v podstate všade. Neprevádzali čistky iba v politických a verejných orgánoch, ale 

dotkli sa tiež hospodárskeho, kultúrneho alebo športového života v republike. Svojvoľne si 
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prisvojili rozsiahle právomoci, vďaka ktorým pomerne rýchlo odstránili zákonne zvolené 

orgány či vylúčili z verejného života skutočných alebo iba domnelých odporcov komunistov. 

Po zasadnutí Predsedníctva ÚV KSČ sa Klement Gottwald a generálny tajomník KSČ Rudolf 

Slánsky rozhodli zorganizovať na ďalší deň mohutnú manifestáciu a týmto aktom naplno 

preniesť mocenský zápas do ulíc. Nastala masová mobilizácia členov a sympatizantov KSČ, 

zabezpečovanie účasti na manifestácii či aspoň vysielania a počúvania plánovaného 

Gottwaldovho prejavu čo najväčším počtom občanov. Rovnako sa aktivizovali aj komunisti 

v bezpečnostnom aparáte, kde nastala pohotovosť, pričom vedúci funkcionári Štátnej 

bezpečnosti (ŠtB) sa zúčastňovali pravidelných porád u Gottwalda.  

Dňa 21. februára 1948 sa na Staromestskom námestí v Prahe uskutočnila veľká 

nátlaková manifestácia organizovaná po celú predchádzajúcu noc aparátom KSČ, na ktorej 

prehovoril Klement Gottwald. Jeho prejav bol vysielaný rozhlasom a mohli si ho vypočuť 

milióny ľudí po celej republike, čo bol nezanedbateľný fakt, ak si uvedomíme, že 

nekomunistické strany mali v tom čase veľmi obmedzený, ak nie úplne zamedzený prístup 

k masovokomunikačným prostriedkom. Gottwald v prejave nastolil jasné požiadavky na 

riešenie vládnej krízy. Trval na tom, aby bola demisia ministrov prijatá a vláda doplnená 

o nezdiskreditovaných zástupcov politických strán a masových organizácií. Nových ministrov 

nehodlal navrhnúť po rokovaní so zástupcami strán, ale podľa vlastného uváženia a návrat 

ministrov v demisii bol pre KSČ absolútne vylúčený. Dôležitý faktor predstavovala aj 

Gottwaldova výzva na zakladanie akčných výborov Národného frontu, ktoré sa začali 

lavínovite ustanovovať po celej ČSR. 

V Prahe sa zatiaľ organizovali ďalšie nátlakové akcie, ktorých vyvrcholením mal byť 

jednohodinový generálny štrajk naplánovaný na utorok 24. februára. Oficiálne sa o ňom 

rozhodlo na zjazde závodných rád v nedeľu 22. februára, ktorého sa v pražskom Priemyselnom 

paláci zúčastnilo okolo osem tisíc delegátov. Hlavné referáty na ňom predniesli Klement 

Gottwald a Antonín Zápotocký. Delegáti následne schválili vopred pripravenú rezolúciu plne 

podporujúcu Gottwaldovo riešenie vládnej krízy a žiadajúcu ďalšie znárodnenie.  

V pondelok 23. februára 1948 sa stretol prezident Beneš s Klementom Gottwaldom 

a ministrom vnútra Václavom Noskom, od ktorých žiadal vysvetlenie ohľadne policajných 

akcií voči nekomunistom. Gottwald naopak vyvíjal na prezidenta opätovný nátlak, aby prijal 

demisiu odstúpivších ministrov a potvrdil ministrov nových. V poobedňajších hodinách potom 

prijal Beneš aj ministrov za Národnosocialistickú stranu, ktorých uistil, že nevymenuje vládu, 
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v ktorej by neboli zástupcovia všetkých politických strán združených v Národnom fronte. 

Prezident sa pred nimi vyslovil, že ich demisiu neprijme. To však už v ich stranách prebiehali 

čistky, ktoré realizovali akčné výbory. ŠtB taktiež zatýkala členov nekomunistických strán 

a vykonala prehliadku na sekretariáte národných socialistov. 

O plánovanom postupe komunistov počas vládnej krízy vypovedá najmä záznam zo 

zasadnutia Predsedníctva ÚV KSČ z 24. februára 1948, na ktorom sa prerokovali tzv. akčné 

úlohy strany pre najbližšie hodiny a dni. Klement Gottwald na tomto zasadnutí jasne povedal, 

že je potrebné prijímať na závodných schôdzach rezolúcie za prijatie demisie ministrov 

a vymenovanie novej vlády a posielať ich prezidentovi Benešovi. V prípade negatívnej reakcie 

prezidenta republiky sa mal pripraviť ďalší generálny štrajk. Taktiež Gottwald žiadal, aby sa už 

neopakovali študentské protikomunistické demonštrácie, pričom Praha mala byť zaplnená 

,,našimi ľuďmi. Za ovládnutie pražských ulíc zodpovedá organizačný sekretariát.“ 

V utorok 24. februára 1948 sa od 12:00 do 13:00 hod. konal veľký generálny štrajk, 

ktorého sa zúčastnilo približne 2,5 milióna ľudí po celej republike. Pôvodne sa mal štrajk týkať 

hlavne sociálnych požiadaviek, komunisti ho však využili ako mohutnú nátlakovú akciu. 

V tento deň bolo zastavené vydávanie straníckych novín Národnosocialistickej strany 

Svobodné slovo, vo vedení českých nekomunistických strán sa ustanovili akčné výbory 

napojené na komunistov. Naďalej pokračovalo zatýkanie. V sociálnej demokracii začínalo mať 

prevahu prokomunistické krídlo okolo Zdeňka Fierlingera, ktoré presadilo v strane dohodu 

s KSČ.  

Februárové udalosti vyvrcholili v ČSR v stredu 25. februára 1948. V tento deň prijal 

prezident republiky demisiu ministrov a podpísal Gottwaldov návrh na rekonštrukciu vlády. 

Edvard Beneš bol zrejme už od ranných hodín pevne presvedčený, že demisiu prijme. Odmietol 

totiž prijať zástupcov národných socialistov i sociálneho demokrata Václava Majera, ktorý sa 

spolu s Františkom Tymešom pripojili k demisii práve 25. februára. Naopak, Beneš prijal po 

11:00 hodine Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého a Václava Noska, ktorí mu oficiálne 

odovzdali návrh na nových členov vlády. Prezident sa následne vyslovil, že o návrhu rozhodne 

ešte v ten deň. Na Hrad neustále prichádzali ďalšie a ďalšie rezolúcie podporujúce Gottwalda. 

Komunisti navyše usporiadali v poobedňajších hodinách na Václavskom námestí v Prahe 

ďalšiu manifestáciu, ktorá bola myslená ako nátlaková akcia na prezidenta. Pri hodnotení 

Benešových krokov netreba zabúdať aj na jeho zlý zdravotný stav či psychické vypätie. 
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Približne o pol piatej hodine popoludní prezident Beneš demisiu prijal a zároveň aj 

podpísal zloženie novej vlády, presne v tej podobe, ako mu ho navrhol Gottwald. Nová 

Gottwaldova vláda mala dvadsaťštyri členov, z ktorých bolo oficiálne dvanásť nekomunistov. 

Klement Gottwald oznámil Benešove rozhodnutie pred zhromaždeným davom na Václavskom 

námestí, kam sa vrátil priamo od prezidenta. Ak by Beneš demisiu neprijal, komunisti boli 

rozhodnutí si ju vynútiť pochodom na Hrad. V pohotovosti tak boli tisíce príslušníkov 

Bezpečnosti a ľudových milícií. Časť z nich sa dostala do stretu so sprievodom štyri až päť tisíc 

národno-socialistických študentov, ktorí sa snažili pochodom na Hradčany vyjadriť podporu 

prezidentovi. 

Rekonštruovanú Gottwaldovu vládu, resp. jej program schválilo Ústavodarné národné 

zhromaždenie 11. marca 1948 hlasmi všetkých 230 prítomných poslancov, čím bolo 

komunistické víťazstvo formálne zavŕšené. Pritom väčšina z nich patrila ku nekomunistom. 

Boli však zastrašovaní, vyvíjal sa na nich po celé dni nátlak, mnohým komunisti kade-čo sľúbili 

a tak prevzatie moci bez problémov potvrdil aj parlament. Nikto vtedy netušil, že KSČ bude 

v republike vládnuť ďalších 41 rokov. 

 

Bratislavské februárové dni 

Situácia v tých kritických februárových dňoch, počas ktorých sa rozhodovalo o ďalšom 

osude republiky, bola na Slovensku trochu iná, než v českých krajinách, respektíve v Prahe. 

Slovenský február mal svoje špecifiká, taktiež svoje vlastné februárové postavy a hlavne – 

veľmi rýchly priebeh. Mocenská situácia bola totiž v Bratislave vyriešená skôr, než v Prahe. 

A to ,,Víťazný február“ začínal na Slovensku oveľa kľudnejšie, než na západ od rieky Moravy, 

pretože všetko podstatné sa odohrávalo v hlavnom meste republiky.  

Predsedníctvo ÚV KSS sa rysujúcou vládnou krízou zaoberalo na svojom zasadnutí 17. 

februára 1948 v Bratislave. Čo je však podstatnejšie, na ďalší deň bol zvolaný aktív 

bratislavských funkcionárov a Laco Holdoš, Gustáv Husák a Štefan Bašťovanský boli poverení 

preskúmať situáciu v armáde a ZNB. Teda v silových zložkách, ktoré mali byť kľúčové pri 

preberaní moci. Bolo jasné, že každú chvíľu musí prísť k otvorenému stretu a že Slovensko 

nezostane bokom. Keď potom prišlo 20. februára 1948 k demisii dvanástich členov čs. vlády, 

vydalo Predsedníctvo ÚV KSČ spoločne s Predsedníctvom ÚV KSS komuniké, ostro 

namierené proti reakčným predstaviteľom nekomunistických strán, ktorých obvinili, že chceli 
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umožniť ,,beztrestnú činnosť rozvratnej reakcie a špionážnej služby dirigovanej zo 

zahraničia“. 

V približne v rovnakom čase, v akom vyšlo toto komuniké, poslal Klement Gottwald 

predsedu KSS Viliama Širokého, ktorý sa stále nachádzal v Prahe, do Bratislavy, aby tam riadil 

spoločný postup KSČ a KSS. Keďže povereníci za DS demisiu v Zbore povereníkov nepodali, 

Gottwald vydal pokyn vedeniu KSS ,,urobiť to isté na Slovensku.“ Teda ich zo Zboru 

povereníkov a z ich povereníctiev proste vyhodiť, aj keď išlo o protiústavný krok. Samozrejme, 

za aktívnej účasti komunistami kontrolovaného bezpečnostného aparátu. 

Nasledujúce ráno, v sobotu 21. februára 1948, znovu zasadlo Predsedníctvo ÚV KSS, 

ktoré vo svojom vyhlásení verejne odsúdilo predstaviteľov DS. Tí sa podľa komunistov 

,,v duchu svojej doterajšej spiatočníckej a protiľudovej politiky pridali k českej reakcii a spolu 

s ňou utvorili spoločný reakčný protidemokratický blok. Blok, ktorý ohrozuje základy 

ľudovodemokratického režimu je nebezpečenstvom pre slovenský národ a pre hospodársky 

rozvoj Slovenska. Demisiou reakčných ministrov za DS vo vláde vylúčili sa reakční 

predstavitelia DS aj zo Zboru povereníkov.“ Ďalej vedenie KSS vyzvalo na očistenie 

Národného frontu od reakčných a kapitalistických živlov a na vytváranie akčných výborov 

v obciach a okresoch. Tých akčných výborov, ktoré slúžili ako prostriedok na čistku naprieč 

celou spoločnosťou.  

Boli to, samozrejme, propagandistické vyhlásenia s cieľom úplne diskreditovať DS. 

Ešte 20. februára 1948, tiež z rozhodnutia Predsedníctva ÚV KSS sa pri Ústrednom sekretariáte 

Zväzu slovenských partizánov (ZSP) ustanovil Hlavný štáb partizánov, ktorý si po Slovensku 

vytvoril svoje oblastné štáby. Partizáni začali spolupracovať s komunistami ovládanou 

Bezpečnosťou a pôsobili ako ďalší faktor v mocenskom zápase, tým viacej, že boli ozbrojení. 

Na čele Hlavného štábu partizánov stál vtedy ešte len dvadsaťosemročný Samuel Falťan. 

Partizáni zohrali hlavne v Bratislave počas februárovej krízy dôležitejšiu úlohu ako vznikajúce 

ľudové milície. 

Faktom zostáva, že na Slovensko bola kríza prenesená umelo práve v sobotu 21. 

februára 1948. Predseda Zboru povereníkov Gustáv Husák oznámil večer listom povereníkom 

za DS, presne podľa pokynu Klementa Gottwalda, že demisiu členov vlády za DS treba 

považovať i za demisiu zástupcov tejto strany v Zbore povereníkov. Nepochybne sa jednalo 

z Husákovej strany o výsostne protiústavný postup, avšak za danej situácie si ho mohol dovoliť. 

Husák argumentoval tým, že Zbor povereníkov v podstate funguje ako výkonný orgán vlády 
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a ministrov. Demokratickí povereníci (Martin Kvetko, Jozef Styk, Milan Polák, Matej Josko, 

Ivan Štefánik) sa dozvedeli o svojom odvolaní z rozhlasového vysielania z bratislavskej 

Reduty, kde sa konalo zhromaždenie zorganizované KSS.  

Predstavitelia DS odmietli toto svojvoľné Husákovo počínanie akceptovať a necítili sa 

byť povereníkmi v demisii. Rovnaký postoj zaujalo aj predsedníctvo SNR na svojom zasadaní 

23. februára 1948, avšak bez účasti komunistických zástupcov Karola Šmidkeho a Ivana 

Horvátha. Zasadnutia sa teda zúčastnili iba Jozef Lettrich, Andrej Cvinček a Anton Granatier. 

V zápisnici zo zasadnutia Predsedníctva SNR sa jasne uviedlo, že ,,Zbor povereníkov legálne 

trvá v takom zložení, ako ho po predchádzajúcom súhlase vlády republiky vymenovalo 

Predsedníctvo SNR 19. novembra 1947.“ Za uznesenie Predsedníctva SNR hlasovali všetci 

traja prítomní. Nič im to však nebolo v tej chvíli platné, pretože všetko podstatné sa odohrávalo 

mimo nich. 

Komunisti začali organizovať celozávodné schôdze v závodoch, ktoré vyslovili podporu 

predsedovi vlády Klementovi Gottwaldovi a jeho riešeniu krízy. Celozávodné zhromaždenia sa 

napríklad uskutočnili v až 52 bratislavských závodoch, na ktorých sa prijali rezolúcie. 

Generálny tajomník ÚV KSS Štefan Bašťovanský bol ešte v piatok večer 20. februára 

mobilizovať mladých členov strany a ich sympatizantov. Predsedníctvo ZSP zase vyzvalo 

svojich členov k pohotovosti, pričom ich začali vyzbrojovať. Dňa 22. februára 1948 dostal 

predseda ZSP Karol Šmidke hlásenia od organizácií, že sú v stave bojovej pohotovosti a čakajú 

na ďalšie rozkazy. K nátlakovým akciám patrila i veľká komunistická manifestácia pred 

Národným divadlom v Bratislave organizovaná toho istého dňa a taktiež ďalšie manifestácie 

v iných mestách Slovenska (Banská Bystrica, Zvolen).  

Gustáv Husák poveril prevzatím povereníctiev prináležiacim DS povereníkov za KSS 

(vrátane seba), Stranu slobody a sociálnu demokraciu na Slovensku. Keďže demokratickí 

povereníci sa sprvu odmietali svojich úradov vzdať, preberanie sa realizovalo za asistencie 

príslušníkov Bezpečnosti. Taktiež boli zbavení svojich funkcií aj nespoľahliví úradníci na 

povereníctvach a nahradení komunistami. V historiografii, tak v slovenskej ako i v českej, je 

pomerne známy výrok ministra poľnohospodárstva Júliusa Ďuriša o operete na Slovensku, čím 

narážal práve na relatívne bezproblémové preberanie povereníctiev.  

Ďuriš napríklad pred Barnabitskou komisiou, vyšetrujúcou proces s Husákom a spol. 

a vôbec všetky obvinenia z tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu, hovoril o prípitku 

povereníka Jozefa Lukačoviča s Lacom Novomeským, ktorý prišiel prevziať jeho povereníctvo 
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informácií. Je skutočne pravdou, že praktické preberanie demokratických povereníctiev sa 

zaobišlo bez násilných aktov a aj sprvu ostrý výstup medzi Gustávom Husákom a povereníkom 

pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Jozefom Stykom sa nakoniec zmenil na pokojný 

rozhovor medzi štyrmi očami.  

Čo sa týka Júliusa Ďuriša, tak ten zasiahol do vývoja na Slovensku nečakane 

a z hľadiska celkovej situácie aj zbytočne. V čase februárovej krízy bolo spojenie medzi 

vedením KSČ a KSS zabezpečené ďalekopisom a telefónom, takže slovenskí komunistickí 

predáci dostávali denne pokyny priamo od Gottwalda a svoje kroky koordinovali s postupom 

komunistov v Prahe. Navyše predsedom KSS bol člen Predsedníctva ÚV KSČ Viliam Široký, 

ktorého do Bratislavy vyslal Gottwald spolu s pokynmi hneď na začiatku krízy.  

Ďuriš však začal v Predsedníctve ÚV KSČ presadzovať svoju tézu o zaostávaní 

Slovenska za Prahou a Gottwald buď jeho slovám uveril alebo sa jednoducho chcel Ďuriša pre 

jeho prílišný radikalizmus v Prahe zbaviť. Večer 22. februára tak rozhodol o Ďurišovom vyslaní 

do Bratislavy. Ďuriš si počas rozhovoru s Gottwaldom zapísal 34 bodov, ktoré sa okrem iného 

týkali aj zatknutia nespoľahlivých osôb v Bezpečnosti i armáde, ozbrojenia robotníkov, 

vytvorenia milícií či generálneho štrajku. 

Ďuriš odcestoval do hlavného mesta Slovenska v noci z 22/23. februára 1948 vlakom. 

Predstavoval si, že ho Široký a Husák budú čakať na stanici v Břeclavi, aby sa cestou do 

Bratislavy spoločne porozprávali o ďalšom postupe. Slovenské komunistické vedenie však 

považovalo Ďurišov príchod za absolútne neopodstatnený, keďže malo priame spojenie 

s Gottwaldom, a situáciu pod kontrolou. Ďurišovi preto poslali odkaz, aby s rýchlikom 

pokračoval do Bratislavy, čo ho nahnevalo, ba priam smrteľne urazilo. Niektoré záležitosti 

preto prekonzultoval aspoň so slovenským odborárskym šéfom Františkom Zupkom, ktorý 

cestoval rovnakým spojom. Svoju úlohu nepochybne zohrala i silná osobná averzia medzi 

Husákom a Ďurišom (čiastočne i medzi Ďurišom a Širokým). Husák sa ešte aj po pätnástich 

rokoch vyjadroval o Ďurišovej úlohe na Slovensku veľmi negatívne: ,,Ďuriš mi so smernicami, 

ktoré priviezol, nepovedal nič nové. Veď súdruh Široký bol určite stále informovaný. Vtedy sa 

všetko sústredilo, i sekretariát i všetky zložky sa sústredili do budovy zboru, aby to bolo komplet 

pohromade. On preceňuje svoju úlohu v celej záležitosti.“  

Ráno 23. februára 1948, po Ďurišovom príchode bola vytvorená tzv. akčná trojka 

v zložení Viliam Široký, Gustáv Husák a Július Ďuriš, ktorá začala riadiť celý postup počas 

krízy na Slovensku. Ďuriš oboznámil slovenské komunistické vedenie so smernicami 
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privezenými z Prahy, avšak možno predpokladať, že postup Širokého a Husáka by bol aj bez 

nich rovnaký. Nastalo zatýkanie a odstraňovanie dôstojníkov na Hlavnom veliteľstve ZNB 

v Bratislave. Večer 23. februára bol z rozhodnutia organizačnej komisie KSS obsadený 

sekretariát DS partizánskou jednotkou pod vedením neskoršieho známeho spisovateľa Juraja 

Špitzera. Okrem partizánov bola i veľmi tesná koordinácia so VII. odborom povereníctva 

vnútra, teda ŠtB, ktorá v praxi vykonávala rozhodnutia komunistického vedenia. Išlo najmä 

o obsadzovanie povereníctiev či iných kľúčových budov, realizovanie domových prehliadok 

a hlavne zatýkanie nepohodlných osôb, zväčša funkcionárov DS. Od 22. februára do 1. marca 

1948 zatkli príslušníci ŠtB celkovo173 ľudí. 

Najsilnejšia slovenská politická strana DS sa nezmohla na žiadny zásadný odpor voči 

komunistickej ofenzíve a veľmi rýchlo sa rozložila. Keď sadzači odmietli tlačiť jej stranícky 

orgán Čas, bol to iba začiatok. ŠtB najprv odpočúvala telefóny funkcionárom DS, aby ich 

následne úplne vypla. Keď chcel predseda DS Jozef Lettrich prehovoriť ako predseda SNR 

v bratislavskom rozhlase, nebolo mu to umožnené. Demokratickí povereníci zostali bez svojich 

úradov, ďalší pracovníci povereníctiev a štátnych orgánov za DS boli úplne paralyzovaní. 

Lettrich v podstate nemohol vykonávať svoju funkciu predsedu SNR, podobne ako 

podpredseda Andrej Cvinček. Veľkým tromfom pre komunistov bola aj existencia troch 

opozičných skupín vo vnútri DS, ktoré boli ochotné rokovať s vedením KSS.  

Februárové udalosti sa tak na Slovensku v podstate vyriešili už v pondelok 23. februára 

večer. Ako je známe, v Prahe až o dva dni neskôr. Slovenskí komunisti zatiaľ intenzívne 

pracovali na zostavení nového Zboru povereníkov a na zmenách vo vedení SNR. Výsledkom 

ich úsilia bolo, že po súhlase vlády z 5. marca 1948 bol Predsedníctvom SNR vymenovaný 

nasledujúci deň deviaty Zbor povereníkov, v ktorom mala KSS ešte väčšie zastúpenie než KSČ 

v centrálnej vláde. Zo štrnástich členov Zboru povereníkov malo až desať stranícku legitimáciu 

KSS, i keď formálne bola KSS zastúpená ôsmymi členmi (členmi strany však boli i František 

Zupka, ktorý zastupoval odbory a Július Viktory nominovaný za odbojové zložky). 

Hlasovanie o dôvere tomuto Zboru povereníkov sa konalo 23. marca 1948, kedy už bolo 

akčným výborom DS odvolaných dvadsaťosem členov SNR za DS, resp. niekoľkí sami 

rezignovali. Jedného člena odvolala sociálna demokracia a jedného KSS (bývalého 

partizánskeho veliteľa Viliama Žingora), čím sa počet členov SNR znížil zo sto na sedemdesiat. 

Počas hlasovania bolo prítomných šesťdesiatštyri poslancov a všetci hlasovali za vyslovenie 

dôvery, vrátane nekomunistov. Týmto aktom bol teda ,,slovenský február“ aj formálne 
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zavŕšený. Elita DS buď odišla do emigrácie, ďalšia časť sa ocitla vo väzení a našli sa aj takí, 

ktorí nastúpili cestu aktívnej spolupráce s komunistami. 

 

Pramene a literatúra 

 

Archívne fondy 
 
Národní archiv  
ÚV KSČ – Předsednictvo 1945 – 1954  
ÚV KSČ – Sekretariát  
ÚV KSČ – Klement Gottwald 
ÚV KSČ – Rudolf Slánsky 
ÚV KSČ – Viliam Široký 
ÚV KSČ – Praha – komise (Barnabistká komise)  

                
Slovenský národný archív 
ÚV KSS – Predsedníctvo 
ÚV KSS – Sekretariát 
ÚV KSS – Generálny tajomník 
ÚV KSS – Zasadania plén 
 
Literatúra 
 
BARNOVSKÝ, Michal. Na ceste k monopolu moci. Bratislava : Archa, 1993, 248 s.  
 
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 146 s.  
 
KAPLAN, Karel. Národní fronta. Praha : Academia, 2012, 912 s.  
 
KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Toronto : Sixty Eight Publisher, 1985, 425 s. 
 
KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Brno : Doplněk, 1997, 560 s.  
 
KAPLAN, Karel. Příprava ústavy v ČSR v letech 1946 – 1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha 
: 
ÚSD AV ČR, 1993, 348 s. 
 
MEDVECKÝ, Matej. Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 
1945-1948. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, 344 s.  
 
MLÝNSKÝ, Jaroslav. Únor 1948 a akční výbory Národní fronty. Praha : Academia, 1978, 205 s. 
 
PEŠEK, Jan – LETZ, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948-1989. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 
2004, 807 s.  
 
PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Bratislava : Veda, 2012, 288 s.  
 
RÁKOŠ, Elo – RUDOHRADSKÝ, Štefan. Slovenské národné orgány 1943 – 1968. Bratislava : Slovenská 
archívna  
správa, 1973, 637 s. 
 
RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. Bratislava : Academic 
Elektronic Press, 1998, 554 s.  
 
SYRNÝ, Marek. Slovenskí demokrati ´44-48. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2010, 403 s.  



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

130 
 

 
ŠUTAJ, Štefan. Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948. Bratislava : Veda, 1999, 308 s.  
 
VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Praha : NLN, 2008, 426 s. 
 
 
 



 

 Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenských dejín  
 

 
 

 
 

Vysokoškolské skriptá vyšli vďaka finančnej podpore projektu KEGA č. 024UK-4/2019 

s názvom „E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania 

v odbore slovenské dejiny“ (2019 – 2021). 

 

Editori: Martin Homza, Peter Vanek 

 

Riešiteľský kolektív projektu / kolektív autorov skrípt: 

prof. Martin Homza, Dr. (vedúci projektu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. (zástupca ved. projektu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. (člen riešiteľ. kolektívu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (člen riešiteľ. kolektívu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. (člen riešiteľ. kolektívu, Katedra slovenských dejín, FiF UK)  

PhDr. Tomáš Černák, PhD. (člen riešiteľ. kolektívu, Katedra slovenských dejín, FiF UK)  

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD. (člen riešiteľ. kolektívu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

Mgr. Vladimír Olejník, PhD. (člen riešiteľ. kolektívu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

Mgr. Peter Vanek, PhD. (technický pracovník projektu, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

Mgr. Jakub Palko (doktorand, Katedra slovenských dejín, FiF UK) 

 

© Katedra slovenský dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Vydanie prvé, 131 s.  


