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Píseň studentů Levočských 
––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Minervo daleko voláš mne, 

Vlast mou miluji náramně, 

Mé srdce mre – v něm amor vře, 

Ouvé jemu, ţalostné hre. 

Ó převelice truchlý den, 

V němţ já z mé vlasti půjdu ven, 

Srdce lkáti i lekati, 

Bude se tuze pukati. 

Ó Saturnus! Nač mně ten svět, 

Nač mně marný ţivot a květ, 

Srdce kvílí v kaţdou chvíli, 

Časy se jiţ vesele strávili. 

Ceres, Flora, jiţ se skvějí krásně, 

Apollo začíná svítit jasně! 

Buďte zdraví, mladí starí, 

Nechť se vám v tom světě dobře daří! 

Vale krásný kraj Slovenský 

Vále v ņem můj poklad herský. 

Jiţ sem v létě – ach valete 

V den, noc, v jaro, v jaseņ, v zimě, v létě. 

 

F. Teichingreber 
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štúdie 

––––––––––––––––––––––– 
 
Dejiny Koplotoviec 1113 – 1452 
 

Zdenko Gálik 

 

 

Najstaršia písomná zmienka (1113) a kasteláni 

 

Prvá písomná zmienka o uţ existujúcej obci Koplotovce (s názvom zapísaným v podobe 

„Locuplot―) sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113, ktorú vydal uhorský kráľ Koloman 

(1095 – 1116). Treba podotknúť, ţe prvá písomná zmienka je temer vţdy iba dátumom ante 

quem, lebo aţ na výnimky, keď je v písomnom doklade priamo zmienené zaloţenie 

sledovaného objektu, spravidla dokladá iba to, ţe tento objekt/osada uţ existoval/a. Niekedy, 

zvlášť v prípade menších objektov, môţe byť prvá písomná zmienka i značne časovo 

vzdialená od dáta skutočného vzniku (sto i viac rokov), keďţe do súčasnosti sa zachovalo 

pomerne málo stredovekých listín. 

Zoborská listina z roku 1113 svedčí o starobylosti obce Koplotovce, ako aj 

o starobylosti jej pomenovania. V prípade tohto dokladu ide o majetkový súpis obrovského 

kláštorného komplexu, rozptýleného od Trenčína, Bojníc a Turca aţ po Dunaj. Pozemkové 

vlastníctvo benediktínskeho Kláštora svätého Hypolita na vrchu Zobor pri Nitre bolo k roku 

1113 obrovské. Spolu išlo o 22 väčších územných komplexov a 13 menších majetkov. Okrem 

toho patril kláštoru aj desiatok na všetkých jeho majetkoch a tretina z mýtnych poplatkov 

na riekach Váh a Nitra a tieţ v mestách Nitra a Trenčín.
1
 Podľa P. Ratkoša zo Zoborských 

listín z roku 1111 a 1113 vyplýva, ţe zoborskému kláštoru svätého Hypolita nedarovali 

Arpádovci ani jeden majetok, z čoho usudzuje, ţe majetky benediktínskeho opátstva 

na Zobore pochádzajú z predarpádovskej doby.
2
 Je zrejmé, ţe uvedené dediny (vrátane 

Koplotoviec) museli existovať uţ v 11. storočí, lebo Zoborské opátstvo dostalo svoje majetky 

uţ dávno pred rokom 1113. 

Listina vznikla zrejme ako reakcia na vyplienenie územia dnešného západného 

Slovenska počas vpádu vojska českého knieţaťa Svätopluka Olomouckého pod velením 

                                                 
1
 MARSINA, Richard. Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. In Nitra v najstarších dokumentoch 

a písomnostiach (do konca 13. storočia). Nitra : Bernolákova spoločnosť, 2007, s. 56. Porovnaj STEINHÜBEL, 

Ján. Nitrianske knieţatstvo. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov 

do začiatku 12. storočia. Bratislava : Veda – Rak, 2004, s. 324, ktorý uvádza 21 dedín a 13 menších majetkov. 
2
 RATKOŠ, Peter. O počiatkoch slovenských dejín: sborník materiálov. Materiály z Konferencie o počiatkoch 

feudalizmu na Slovensku, konanej 12. – 14. novembra 1963 v Smoleniciach. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 

1965, s. 159. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ante_quem&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ante_quem&action=edit&redlink=1
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Svätoplukovho mladšieho brata moravského vojvodu Ota II. Vpád určite negatívne zasiahol 

i majetky Zoborského kláštora. Kláštorní poddaní vyuţili nepokojné časy a odmietali plniť si 

svoje povinnosti voči kláštoru. Zároveņ došlo i k spochybneniu práv kláštora na jeho majetky 

a tieţ na mýtne poplatky, ktoré si nárokoval.3 

Podľa Zoborskej listiny patrili zoborskému Kláštoru sv. Hypolita v Koplotovciach dva 

ostrovy na Váhu (in aqua Vvac), pričom polovica osady Koplotovce patrila zoborskému 

kláštoru a druhá polovica tzv. kastelánom. V doklade sa nešpecifikuje ich príslušnosť k hradu. 

Pravdepodobne išlo o hlohovských kastelánov, nie je však vylúčené ani to, ţe to boli 

nitrianski kasteláni, ako na to poukáţem ďalej.
4
 Kasteláni (hradčania) sú najproblematickejšia 

sociálna vrstva obyvateľstva, ktorá sa okrem 81. článku 1. Kolomanovho zákonníka s názvom 

„De solutione castellanorum― spomína len zriedka.
5
 Uţ v roku 1113 v Zoborskej listine sa 

spomínajú i hlohovskí kasteláni. Tí mali v dedine Bojničky toľko lesa a zeme, koľko patrilo 

Zoborskému kláštoru. Okrem toho hlohovskí kasteláni vlastnili polovicu dediny Koplotovce.
6
 

R. Marsina
7
 i V. Sedlák

8
 ich povaţujú za hradčanov (kráľovských hradných sluţobníkov), 

za hradčanov ich pokladá i Gy. Gyňrffy.
9
 D. Lehotská v nich chybne vidí úradníkov 

ustanovených kráľom, ktorí mali byť podľa nej predstaviteľmi kráľovskej civilnej i vojenskej 

správy.
10

 V. Chaloupecký dokonca tvrdí, ţe „castellanus― sa tieţ niekedy nazýval „comes 

                                                 
3
 STEINHŰBEL, Ján. Zoborské listiny. In FUSEK, Gabriel – ZEMENE, Marián Róbert (ed.). Dejiny Nitry 

od najstarších čias po súčasnosť. Nitra : Mesto Nitra, 1998, s. 127. 
4
 MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1971, č. 69, s. 66 (ďalej CDSl 

I) GYÖRFFY, György. Diplomata Hungariae antiquissima. Accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae 

pertinentia. Volumen I. Ab anno 1000 usque ad annum 1131. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992, č. 142, s. 393 

(ďalej DHA). 
5
 MAJLÁTH, Emericus. Corpus iuris Hungarici I. Corpus iuris Hungarici seu Decretum Generale inclyti regni 

Hungariae partiumque eidem Annexarum tomus primus continens opus tripartitum iuris consuetudinarii 

ejusdem regni auctore Stephano de Werböcz ac Decreta Constitutiones articulos serenissimorum 

et apostolicorum regum ac inclytorum statuum et ordinum regni Hungariae partiumque eidem annexarum 

a Sancto Stephano usque ad Ferdinandum III. inclusive in publicis eorundem comitis conclusos et editos. Budae, 

1822, s. 146; ZÁVODSZKY, Levente. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 

határozatok forrásai. Budapest : A Szent-István-Társulat, 1904, s. 194. „De castellanis, autem, tam pro opere, quam 

pro libertate, denarii accipiantur.― 
6
 CDSl I, č. 69, s. 66. DHA, č. 142, s. 393. „De villa Boencza sive in silva in terra, quantum habent castellani 

Golgocienses, tantum habet sanctus Ypolitus. De Locuplot in ea sunt due insule in aqua Vvac, que sancti Ypoliti [sunt]. 

In eadem villa media pars terre est sancti Ypoliti, media pars est castellensium...― Nagy prepisuje posledný úsek ako 

„...media pars est castriensis...―. NAGY, Emericus. Codex diplomaticus patrius Hungariae VIII. Hazai okmánytár. 

Budapestini, 1891, č. 2, s. 4. 
7
 MARSINA, Richard. Štúdie k slovenskému diplomatáru. K problematike najstarších zoborských listín. 

In Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 14, 1963, s. 151. 
8
 SEDLÁK, Vincent. K otázke vzniku a pôvodu inštitúcie Szolgagyňr. In Historické štúdie, 1967, 12, s. 160. 

9
 GYÖRFFY, György. Az Arpád-kori Magyarország tőrténeti főldrajza IV. Liptó, Maramaros, Moson, Nogysziget, 

Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1998.s. 388 „... galgóci várnépek (castellani).― 
10

 LEHOTSKÁ, Darina. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava : Obzor, 1968, s. 50, 198. Podobne i PASTOREK, Ivan 

et al. Hlohovec. Bratislava : Obzor, 1989, s. 22. 

http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=kl.xis&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Akad%C3%A9miai%20Kiad%C3%B3
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castri―.
11

 Podľa D. Rapanta to boli slobodní ľudia usídlení v podhradí alebo priamo 

v hradnom areáli. Podobne ako civiles museli platiť 8 denárov s tou výnimkou, ţe si 4 denáre 

nemohli odslúţiť in natura. Pri kastelánoch išlo podľa neho najmä o remeselné vrstvy, 

na výrobkoch ktorých mohlo hradu záleţať. Neboli v „podnájme― u civiles, ale hradnú pôdu 

mali pridelenú priamo.
12

 Títo kasteláni nemohli byť veliteľmi kráľovského hradu Hlohovec, 

pretoţe tí za svoju činnosť dostávali peņaţnú odmenu. Predmetné označenie castellani 

neoznačuje príslušníkov šľachty a ani sa na nich nevzťahuje. Moţno povedať, ţe tento výraz 

bolo zriedkavý a podľa F. Uličného malo byť primeranejšie iné označenie.
13

 

Castellani boli teda najpravdepodobnejšie to isté ako castrenses, pričom rôzne latinské 

názvy pre hradčanov vyplývajú z rôznych latinských názvov pre hrad: castrum, civitas, 

castellum.
14

 Treba brať do úvahy aj to, ţe termín označujúci obyvateľa sa jednoducho 

odvodzoval od termínu, akým bolo pomenované sídlisko. Ak sa v prameni spomína urbs 

(hrad/mesto), jeho obyvateľov boli nazvaní urbani; cives zas bývali v civitas a niekedy 

dokonca len v dedine (villa).
15

 Analogicky moţno odvodiť, ţe obyvateľ menšej opevnenej 

lokality (napríklad Hlohovec), ktorá bola pomenovaná castellum, bol v 11. – 12. storočí 

castellanus. Predmetný výraz si preto netreba zamieņať za označenie neskoršieho správcu hradu. 

 

Etymológia názvu Koplotovce 

 

Podľa J. Stanislava v prípade Koplotoviec (1113 Locuplot) išlo o osadu s okrúhlymi 

plotmi, respektíve dokonale ohradenú. Pritom je zaujímavé, ţe v názve sa eliminovala prvá 

                                                 
11

 CHALOUPECKÝ, Václav. Staré Slovensko. Bratislava : FF UK, 1923, s. 229. Je však jasné, ţe názov 

kastelán sa aţ neskoršie pouţíva len na označenie správcu, veliteľa hradu. 
12

 RAPANT, Daniel. Drobné štúdie k slovenskému stredoveku. Milites, cives, civiles. In Slovenská archivistika, 

1976, roč. 11, č. 1, s. 100-101. 
13

 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Slovenska v 11. aţ 13. storočí. Bratislava : Veda, 2013, s. 203-204, 394. 
14

 Kastelánov stotoţņuje s castrenses aj ECKHART, Ferenc. A királyi adózás története Magyarországon 1323-

ig. Arad, 1908, s. 22. Naproti tomu s civilmi ich stotoţņuje SCHÜNEMAN, Konrad. Die Deutschen in Ungarn 

bis zum 12. Jahrhundert. Berlin-Leipzig, 1923, s. 113. Pozri aj BARTAL, Antonius. Glossarium mediae 

et infimae latinitatis regni Hungariae. Budapest, 1901, s. 109 a 110, heslá castellani a castrenses, kde stotoţņuje 

kastelánov s hradčanmi. E. Javošová vidí podobné postavenie vrstiev castellani a suburbani (obyvatelia 

podhradia), ktorí sú tieţ spomínaní v Zoborskej listine, pričom sa prikláņa k téze D. Rapanta. JAVOŠOVÁ, 

Erika. Spoločenské postavenie neprivilegovaného obyvateľstva na Slovensku v 1. polovici 13. storočia. 

In Slovenská archivistika, 2004, roč. 39, č. 2, s. 67. 
15

 LYSÁ, Ţofia. Bratislava na ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám mesta Bratislavy v 13. storočí. Bratislava 

: Historický ústav SAV, 2014, s. 47. Aj to je zaujímavé, ţe uhorské zákonníky 11. – 12. storočia nepoznajú 

termín castrenses, ale len cives, civiles. Tamţe, s. 43. Podľa M. Kučeru cives, civiles, castrenses a castellani 

ranostredovekých hradských obvodov sú organickým pokračovaním hradského obyvateľstva veľkomoravského 

obdobia. KUČERA, Matúš. State a články k slovenskému stredoveku. Bratislava : Post Scriptum, 2012, s. 275. 
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slabika, čo je trochu nezvyčajný jav. Zrejme tu došlo k nejakej mylnej dekompozícii. Je 

moţné, ţe -lu- sa zmenilo na -u-, ktoré potom vypadlo, pretoţe sa pokladalo za predloţku.
16

 

Etymológiou názvu Koplotovce sa zaoberal najviac R. Krajčovič, odborník v oblasti 

dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky. Podľa neho 

najstarší doklad Locuplot je izolovaný, pretoţe je moţné, ţe ide iba o latinizovanú podobu 

ţivého názvu Koplot výrazom locus (miesto, poloha). Pripúšťa však aj moţnosť dvojtvaru 

Koplot/Lukoplot. Časť lok- by sa podľa neho dala interpretovať aj ako „luk (ako zbraň)―.
17

 

Koplot vykladá ako „zvlášť silný plot― vo význame chránená, stráţená zátarasa pri vchode.
18

 

Ako najpravdepodobnejší výklad uvádza, ţe názov Koplotovce vznikol zo zosilņujúcej 

predpony ko- a apelatíva plot s príponou miesta -ovec, čiţe názov vznikol podľa miesta 

spevneného plotu. Pomáha si tým, ţe v blízkosti nachádza dôleţitý brod cez rieku Váh, 

pri ktorom Koplotovce vznikli. Na protiľahlom (pravom) brehu Váhu bol tento brod stráţený 

uţ v 11. storočí posádkou Pečenehov (dnes Pečeņady). Reálnosť výkladu sa snaţí zvýšiť tým, 

ţe v susedstve Koplotoviec malo byť uţ do včasného stredoveku trhovisko s otrokmi (dnes 

Horné a Dolné Otrokovce). Je moţné, ţe posilnený plot pri brode cez rieku Váh bol jednou 

zo zdvojených brán ohrady trhoviska. Úlohou bolo zabrániť úteku otrokov alebo ich únoscov 

cez váţsky brod.
19

 Je moţné, ţe v obci Otrokovce boli umiestņovaní otroci, s ktorými sa 

následne obchodovalo v susednej obci, v terajšom Hornom Trhovišti. Podľa J. Hunku 

„v Otrokovciach otrokov zhromaţďovali, v oblastiach s ohradami uzavretými kolmi 

(Koplotovce) ich sústreďovali a v Trhovišti predávali.―
20

 

                                                 
16

 STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku II. diel. (Slovník mien s mapovými prílohami). Bratislava : 

Literárne informačné centrum, II. vydanie, 2004, s. 241. Pôvodný názov bol podľa Stanislava Lukoploty. 

STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku I. diel. Bratislava : Národné literárne centrum, 1999, s. 259. 
17

 KRAJČOVIČ, Rudolf. O kontinuite starej slovenskej a praslovanskej lexiky (I). In Slovenská reč, 1988, 

roč. 53, č. 5, s. 265. 
18

 KRAJČOVIČ, Rudolf. O kontinuite starej slovenskej a praslovanskej lexiky (III). In Slovenská reč,1989, 

roč. 54, č. 1, s. 5. Pozri aj HLADKÝ, Juraj. Stará slovenská ojkonymia zo Zoborskej listiny. (Náčrt problematiky 

venovaný 900. výročiu vzniku listiny). In Studii z onomastiky ta etimologii. Kyjev : Nacionaľna akademija nauk 

Ukraini, Institut ukrainskoi movi : 2013, s. 87. 
19

 KRAJČOVIČ, Rudolf. Ţivé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava : Literárne 

informačné centrum, 2005, s. 153 a 200. 
20

 HUNKA, Ján et al. Obec Dolné Trhovište 1156 – 2006. Publikácia vydaná pri príleţitosti 850. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci. Dolné Trhovište : Obecný úrad Dolné Trhovište, 2006, s. 28. Touto teóriou sa zaoberá 

napríklad aj M. Kučera, ktorý píše, ţe obchodovanie s otrokmi z osady Otrokovce prebiehalo uţ v 10. storočí. 

Svoju teóriu podporuje aj lokalizáciou dediny Biskupová, ktorá mala leţať medzi Otrokovcami a Trhovišťom. 

Odvoláva sa aj na nariadenie kráľa Kolomana, v ktorom nariadil ţidom, aby s otrokmi obchodovali v mieste 

biskupa alebo pod jeho dozorom. KUČERA, Matúš. Slovensko po páde Veľkej Moravy. Štúdie o hospodárskom 

a sociálnom vývine v 9. – 13. storočí. Bratislava, 1974, s. 280-293. V tomto smere je zaujímavý názor 

R. Krajčoviča, ktorý pasáţ „de ergastulo civitatis― obsiahnutý vo Fuldských análoch k roku 899 interpretuje ako 

trestanecký tábor v okolí Nitry a výraz ergastulum vykladá ako trestnica pre väzņov potrestaných ťaţkou prácou. 

Tým chce autor dokázať existenciu podobných „táborov― (akiste podobným tým v Koplotovciach 

či Otrokovciach) v okolí Nitrianskeho hradu uţ pred 10. storočím. KRAJČOVIČ, Rudolf. Z historickej lexiky. 

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (7). In Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 1, s. 34. 
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Motiváciou vzniku názvu mohli byť aj silné ploty okolo vinohradov, keďţe obyvatelia 

sa v minulosti okrem poľnohospodárstva venovali aj vinohradníctvu. R. Krajčovič neskôr 

vyloţil zloţený názov Lukoploty ako utvorený od koreņa luk- (zachovaný v apelatíve oblúk, 

lukoť – drevená oblúková časť kolesa) a apelatíva plot. Z toho mu vyplývalo, ţe motiváciou 

pre vznik názvu bol pevný plot v podobe oblúka okolo pozemku, vinohradu či záhrady. Uţ 

v ranom stredoveku mohli podľa Krajčoviča vzniknúť paralelné názvy Lukoploty i Koploty, 

z ktorých sa neskôr ešte v priebehu stredoveku zauţíval názov Koploty, z neho neskôr 

príponou miesta -ovec vznikol názov Koplotovec (1773), z ktorého vznikla dnešná podoba 

názvu Koplotovce.
21

 

Problému etymológie názvu Koplotovce sa dotkol aj významný maďarský slavista 

I. Kniezsa. Podal aj stručný prehľad starších názorov. Uviedol, ţe nie je známa bezpečná 

etymológia tohto názvu. Jednou z moţností je vraj pôvod z rumunčiny zo slova „široký―, 

kde zostáva nejasné, či sa myslí nejaké osobné meno Caplat alebo ide o viac menej 

hypotetické atributívne kompozitum caplat, či z turečtiny „nechať zakryť―. Polemiku 

uzatvoril tým, ţe uvedené osobné meno Caplat môţe byť na základe stanoviska morfológie 

miestnych názvov len maďarským pomenovaním. Nad moţnosťou slovanského pôvodu sa 

vôbec nezamýšľal.
22

 

 

Chotárne názvy Chríby a Kostolné hory (Kostolné) v Koplotovciach 

 

Slovo chríb je pravdepodobne praslovanský dialektizmus. Doloţené je z cirkevnej 

slovančiny a v dnešných slovanských jazykoch sa ako apelatívum vyskytuje v slovinčine 

(hrib), v nárečiach srbského a chorvátskeho jazyka a v niektorých českých nárečiach, najmä 

v severovýchodných Čechách (chřib, křib). Týmto slovom sa označovali vyvýšeniny v teréne 

a nízke vŕšky. Na Slovensku ho uţ ako apelatívum nemáme doloţené. Zachovalo sa však 

v chotárnych názvoch (okolo 100 dokladov na území dnešného Slovenska, okrem iného aj 

v Koplotovciach), pričom väčšina z nich je zo západného Slovenska. Slovo chríb a jeho 

                                                                                                                                                         
Pozri aj HUDEČEK, J. Přílohy. Texty k dejinám Velké Moravy z annalů doby Karlovců. In Sborník 

Velehradský. Velehrad : Archeologický spolek Starý Velehrad, 1931, s. 20 a 40. Naproti tomu J. Steinhübel 

pod týmto výrazom chápe obyčajný hradný ţalár. STEINHÜBEL, Ján. Veľká Morava na polceste od kmeņa 

ku štátu. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2, s. 79. 
21

 KRAJČOVIČ, Rudolf. Z historickej lexiky. Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest 

(23). In Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 5, s. 278. 
22

 KNIEZSA, István. Pseudorumänen in Pannonien und in den Nordkapathen. Budapest, 1936, s. 160. Starší 

maďarskí lingvisti tvrdili, ţe osobné meno vo funkcii miestneho názvu je maďarský spôsob pomenúvania osád, 

z čoho má vraj vyplývať, ţe miestne názvy, ktoré sú pôvodne osobnými menami a nemajú sufixy, patrili 

Maďarom, aj keď sú slovanského pôvodu. Má to byť údajne nomádsky spôsob pomenúvania osídlenia, 

pochádzajúci z tých čias, keď ešte nebolo stálych sídlisk; vtedy sa nehľadala osada, ale len osoba. STANISLAV, 

Ján. Osobné mená miestnymi názvami. In Slovenská reč, 1947, roč. 13, č. 5-6, s. 129. 
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varianty podľa M. Majtána geneticky súvisia so slovami hrb, pahorok, chrbát. Zdá sa, 

ţe slová chríb a hrb pomenúvali v minulosti neveľké vŕšky, hrby či pahorky. Pouţívali sa teda 

na označenie rovnakých terénnych útvarov.
23

 M. Majtán, porovnávajúc areál výskytu slov 

chríb a hrb v slovenských zemepisných názvoch, usúdil, ţe ide o staré, zrejme praslovanské 

nárečové tautonymá, ktorých miesta výskytu sa stretávajú práve na našom území.
24

 Pravda, 

slovo chríb uţ zo slovnej zásoby slovenčiny dávno vypadlo a zachovalo sa len v chotárnych názvoch. 

Názov chríb sa prvýkrát objavuje v písomných prameņoch aţ v 15. storočí, 

ale niektorí jazykovedci ako M. Majtán uvaţujú o jeho praslovanskom pôvode. R. Bača 

uvádza početné lokality, v ktorých archeologické výskumy doloţili slovanské pamiatky 

hrobového rázu z polôh Chríby.
25

 V prípade Koplotoviec sa doteraz v polohe Chríby nerobil 

archeologický výskum, nazdávam sa však, ţe by mohol odhaliť pohrebisko či osídlenie 

z poveľkomoravského obdobia. Aj podľa J. Urminského chotárny názov Chríby je starobylým 

slovanským označením pre dávne pohrebiská.
26

 Ukazuje sa teda, ţe toto pomenovanie je 

dôleţité pre včasný stredovek, avšak, ako upozorņuje I. Vlkolinská, v prípade polohy miernej 

vyvýšeniny s názvom Chríb, ktorá sa nachádza východne od obce Beluša, ţiadne doklady 

osídlenia neboli zistené.
27

 

Poloha v susedstve Chríbov má názov Kostolné hory (ľudovo Kostolné), čo robí túto 

oblasť ešte zaujímavejšou. R. Bača upozorņuje na prítomnosť tunajších minerálnych 

prameņov, keďţe je známa istá spätosť stavieb stredovekých rádov s termálnymi 

či minerálnymi prameņmi. Z toho vyplýva, ţe existencia zaniknutých stredovekých pamiatok 

v tomto úseku ľavobreţia Váhu v Koplotovciach nie je nereálna.
28

 Je zrejmé, ţe samotný 

názov Kostolné hory môţe poukazovať na existenciu stredovekej sakrálnej stavby 

v Koplotovciach, prípadne na skutočnosť, ţe išlo o majetok tohto kostola. Určite nešlo 

o farský kostol, pretoţe ho nenachádzame ani v účtovných registroch kolektorov desiatkov 

zaplatených pápeţskej kúrii v Avignone uţívateľmi cirkevných benefícií v Uhorsku v rokoch 

1332 – 1337,
29

 ani v zozname opátstiev, prepošstiev a farností Ostrihomskej arcidiecézy 

                                                 
23

 MAJTÁN, Milan. Slovo chríb v slovenských zemepisných názvoch. In Kultúra slova, 1972, roč. 6, č. 8, 

s. 280-281. 
24

 MAJTÁN, Milan. Slovo hrb v slovenských chotárnych názvoch. In Kultúra slova, 1972, roč. 6, č. 9, s. 308. 
25

 BAČA, Róbert. Toponymia okolia Piešťan z hľadiska archeologického. In Balneologický spravodajca, 1991, s. 36. 
26

 URMINSKÝ, Jozef. Krajina znamení (25. časť). Svätopeterský chotár. In Ţivot v Hlohovci, 2004, č. 5. 

[online] Dostupné na internete: <http://www.hlohovec.sk/?program=50&module_action__0__id_clanok=18722>. 
27

 VLKOLINSKÁ, Ivona. Stredoveké osídlenie severozápadného Povaţia. In Archeologie doby hradištní 

v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby 

hradištní ve dnech 24. — 26. 4. 2006. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 184-185. 
28

 BAČA, ref. 25, s. 37. 
29

 SEDLÁK, Vincent. Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 

1332 – 1337. Slovenský historický inštitút v Ríme – Trnavská univerzita, 2008. Pre ilustráciu uvediem lokality, 
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z roku 1516.
30

 V Koplotovciach mohol byť však postavený filiálny kostol najskôr hlohovskej 

farnosti. 

Tomuto môjmu predpokladu neodporuje ani tvrdenie A. Habovštiaka, ţe v priebehu 

13. – 14. storočia bol kostol uţ takmer v kaţdej priemerne veľkej dedine.
31

 Nie je bez 

zaujímavosti, ţe lokalita Kostolné hory v Koplotovciach predstavuje terénnu vyvýšeninu, 

pričom vyvýšeniny boli charakteristickým umiestnením pre dedinské kostoly 11. – 12. 

storočia na území dnešného Slovenska. Týmto dominantným postavením kostola sa dávala 

podľa Habovštiaka výrazne najavo nadradenosť cirkvi nad pospolitým ľudom.
32

 Na záver 

uvádzam názor riaditeľa Vlastivedného múzea Hlohovec J. Urminského, podľa ktorého Kostolné 

hory patrili do pomerne rozsiahleho chotára obce Svätý Peter (dnes miestna časť Hlohovca) 

a predstavovali vlastníctvo Kostola svätého Petra, ktorý kedysi stál v rovnomennej obci.
33

 

 

Koplotovce v rukách šľachticov – pohľad na dejiny obce v rokoch 1185 – 1452 

 

Pre dejiny Koplotoviec je veľmi cenná listina z roku 1185, keď uhorský kráľ Belo III. 

(1172 – 1196) potvrdil testament Stojslava, syna Čanáda. Stojslav (Stoyzlou, Stoyslov), ktorý 

bol jediným synom Čanáda (Sanad), sa krátko pred rokom 1185 zúčastnil vojenskej výpravy 

vo vojsku kráľa Bela III., kde bol smrteľne zranený. Sám bol zrejme mladého veku, a pretoţe 

nemal ţiadnych potomkov, vo svojom testamente poručil prédium, zvané Nitrianska Blatnica 

(Sarfew), spolu so šiestimi usadlosťami (domami) nevoľníkov svojej matke (uţ vdove), ktorá 

                                                                                                                                                         
ktoré sú geograficky blízko ku Koplotovciam a v ktorých sa v tomto období farský kostol nachádza. Farár 

Mikuláš z Dolných Rišņoviec pri Nitre odhadol výšku svojho benefícia na nie viac ako 2 hrivny a z toho zaplatil 

desiatok vo výške 12 grošov. Tamţe, č. 620, s. 104. Farár Peter z blízkych Dvorníkov udal pápeţským 

poverencom výšku svojho ročného príjmu na nie viac ako 2 hrivny, z ktorých zaplatil 12 grošov ako desiatok. 

Tamţe, č. 191, s. 49. Napokon v priestore medzi Hlohovcom a Piešťanmi spomeniem dedinu Veľké Kostoľany, 

kde Ladislav, miestny farár Kostola sv. Víta priznáva viac neţ 5 hrivien ako svoj ročný príjem, z čoho následne 

zaplatil desiatok vo výške pol hrivny. Tamţe, č. 546, s. 94. Viac neţ 1 hrivnu udáva ako výšku svojho ročného 

príjmu aj farár Gregor „de Beresec de ultra Vag―. Podľa Sedláka táto lokalita predstavuje Šulekovo 

pri Hlohovci. Uvádza však aj to, ţe staršia pramenná edícia pochádzajúca ešte z roku 1887 (Monumenta 

Vaticana historiam Hungariae illustrantia – rationes collectorum pontificiorum in Hungaria) prepisuje miestny 

názov ako Versec (a prikláņa sa teda k Červeníku). Tamţe, č. 618, s. 104. K pápeţským desiatkom z rokov 1332 

– 1337 vyberaných v Uhorsku pozri aj RUTTKAY, Alexander. Pápeţské desiatky z r. 1332 – 1337 ako prameņ 

hospodárskych a demografických analýz. Príspevok k spoločným interdisciplinárnym postupom 

v archeologickom a numizmatickom bádaní. In Slovenská numizmatika, 1990, 11, s. 61-81. 
30

 PÚČIK, Marek. The Supposed Register of the Archdiocese of Esztergom´s Parishes from 1397: The Parishes 

of the Archdiaconates of Nitra and Tekov. In Studia Historica Tyrnaviensia XVII. Pramene k dejinám cirkevnej 

správy, 2015, pozri APPENDIX, Table „A―: The Parishes of the Archdiaconates of Nitra and Tekov (s. 140-144). 
31

 HABOVŠTIAK, Alojz. Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1985, s. 146. 
32

 Tamţe, s. 192-193. Habovštiakovo tvrdenie vyznieva tendenčne, poplatne dobe – promarxisticky (antielitársky 

a anticirkevne). Aj hrady sa totiţ stavali na vyvýšeninách nie na vyjadrenie nadradenosti šľachty nad poddanými, 

ale na zvýšenie pasívnej obrany fortifikácie. Navyše hrádky a kúrie si šľachtici budovali aj v dedinách uprostred 

osídlenia. Z náboţenského hľadiska mohla teda vyvýšená poloha kostola („Boţieho príbytku―) symbolicky 

znázorņovať väčšiu blízkosť k nebesiam, a teda k Bohu, a z praktického hľadiska mohlo ísť jednoducho o snahu 

chrániť stavbu pred záplavami. Za informáciu ďakujem Mgr. Marekovi Púčikovi, PhD. 
33

 Pozri poznámku č. 58. URMINSKÝ, ref. 26. 
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ho mala uţívať aţ do svojej smrti. Potom mal tento majetok pripadnúť zoborskému Kláštoru 

sv. Hypolita (ecclesie sancti Ipoliti de Zobur). Menšie majetkové podiely odkázal takto 

Stojslav aj v Koplotovciach (Coplat), kde poznáme jedného nevoľníka aj po mene, volal sa 

Popolya, ďalej prédium Lúčnica nad Ţitavou (Voyku) so všetkou zemou a s rybníkmi 

(et stagnis), Silu (in Cy[--- ...]) a v dedine Nové Sady (Kurthyn) povozníkov (curriferos), ako 

aj Krásno (Seploc). 
34

 Dedinu Kuka Sima, ktorá sa tieţ spomína v testamente, J. Lukačka 

lokalizuje do Šomoďskej ţupy. Podotýkam, ţe Stojslav daroval iba časť svojich majetkov 

zoborskému Kláštoru sv. Hypolita. Ostatné pripadli príslušníkom jeho rodového 

príbuzenstva.
35

 Práve v Nových Sadoch ţili Stojslavovi najbliţší príbuzní. Boli to predkovia 

iného Čanáda a Milvana, ktorí ţili v 1. polovici 13. storočia. Tí zanechali po sebe početné 

potomstvo, ktoré si rozdelilo rodové majetky. Z nich viaceré boli totoţné s tými, ktoré sa 

spomínajú v testamente Stojslava, a to Nové Sady, Lúčnica nad Ţitavou (predtým Vajka 

nad Ţitavou), Koplotovce a Sila.
36

 Mnohí príslušníci veľmoţského rodu Hont-Poznanovcov 

(kam patril aj vlastník obce Koplotovce Stojslav) pouţívali aţ do 13. storočia staroslovanské 

rodové mená, ktoré odráţali silný kult predkov, ako Hont, Poznan, Sebeslav, Stojslav, Bíņ, 

Drţislav, Vlk, Kazimír, Bukven, Kozma a podobne.
37

 Samotný Stojslav patril do blatnicko-

novosadskej vetvy rodu Hont-Poznanovcov, kde najstarším známym predkom tejto vetvy bol 

Čanád, ktorý ţil v polovici 12. storočia.
38

 Podľa mojej mienky práve Čanád, otec Stojslava, 

bol zakladateľom dediny Čanadov, ktorá sa prvý raz spomína aţ v roku 1393, ako na to ešte 

poukáţem v samostatnej kapitole. 

V roku 1264 predstúpili pred Nitriansku kapitulu Ján, Milvan a Peter, synovia Milvana 

(Myluan) z Nových Sadov (de Kurth), z jednej strany a Lukáč, syn Čanáda (Csanad), ktorý 

pochádzal tieţ z Nových Sadov, ako aj ich pokrvní príbuzní Jakub, Pouka a Gabriel a rozdelili 

si dovtedy spoločne uţívané majetky. Okrem ich sídelného majetku Nové Sady im patrili tieto 

dediny: Sila (terra Szili), Koplotovce leţiace pri rieke Váh (terra iuxta Wag Koploth vocata), 

Čeladice pri rieke Nitra (terra Chalad nuncupata iuxta Nitriam), Lúčnica nad Ţitavou (Voyk), 

                                                 
34

 CDSl I, č. 97, s. 92. Maslíková uvádza (nesprávne), ţe testament Stojslava je z roku 1183. MASLÍKOVÁ, 

Ľudmila. Vývoj osídlenia dolného Ponitria do polovice 14. storočia. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. 

Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 27. Dostupné na internete: 

<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/HinoI-2010-2.pdf> 
35

 LUKAČKA, Ján. Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. Bratislava : Minor, 2002, s. 53. 
36

 LUKAČKA, Ján. Nitrianska Blatnica v stredoveku 3, s. 29 [online] Dostupné na internete: 

<http://www.nitrianskablatnica.sk/download_file_f.php?id=117415>. Na s. 35 pozri genealógiu najstarších 

majiteľov Nitrianskej Blatnice, kde vidno, ţe Stojslav nemal ţiadnych potomkov. Pozri aj BAČA, ref. 25, s. 45, 

kde píše Bača o „mnohých zo Stojslavových potomkoch z Nitrianskej Blatnice―. Neboli to jeho potomkovia, 

ale najbliţší pokrvní príbuzní. 
37

 LUKAČKA, Ján. K otázke etnického pôvodu veľmoţského rodu Hont-Poznanovcov. In Forum Historiae, 

2010, roč. 4, č. 2, s. 12. [online] Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/11522/lukacka.pdf> 
38

 LUKAČKA, ref. 35, s. 52-53. 
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Výčapky (Vychap), Suľany (Zulan), Ţitava (Sytua) a Chrenová (Trumnis). Túto listinu 

prepísala v roku 1274 na ţiadosť Benedikta, syna Lukáča z Nových Sadov (de Kurth), 

Nitrianska kapitula.
39

 Pri porovnaní týchto majetkov s majetkami, ktoré sa uvádzajú 

v testamente Stojslava z roku 1185, je zrejmé, ţe Stojslav a šľachtici z Nových Sadov 

pochádzali z toho istého rodu.
40

 

Ďalšia zmienka o obci Koplotovce pochádza z roku 1272. Uhorský kráľ Štefan V. 

(1270 – 1272) povýšil Dominika, syna „Eurnog-a― (dobový zápis maďarského výrazu 

Ňrnagy, latinsky maior speculatorum), jobagióna Nitrianskeho hradu, a jeho brata Štefana 

medzi kráľovských servientov (šľachticov), čím ich vyņal z právneho postavenia jobagiónov 

Nitrianskeho hradu. Zároveņ im daroval za preukázané zásluhy dediny Koplotovce (Coplat), 

Rišņovce, ktoré boli zemou Mórica (Rechen terram Maurici), a *Búš (zaniknutá dedina 

v blízkosti Močenka), ktoré dovtedy patrili Nitrianskemu hradu.41 Koplotovce teda do roku 

1272 prináleţali Nitrianskemu hradu. Uţ som spomínal moţnosť, ţe polovica Koplotoviec 

v roku 1113 patrila nie hlohovským, ale nitrianskym kastelánom. K tejto moţnosti sa prikláņa 

napríklad aj T. Hrubý.42 Aj to je však moţné, ţe uţ v tejto dobe existovalo niekoľko dedín 

s rovnakým názvom Koplotovce, ako to môţeme vidieť uţ v roku 1276. Pravdepodobnejšie 

však išlo o niekoľko častí, dielov, na ktoré bola dedina Koplotovce rozdelená (podľa 

príslušnosti k jednotlivým vlastníkom). 

                                                 
39

 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (ďalej MNL OL), fond Diplomatikai levéltár (ďalej DL), 68085. 
40

 LUKAČKA, Ján. Najstaršie nitrianske šľachtické rody. In Najstaršie rody na Slovensku. Martin : Slovenská 

genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, 1994, s. 103. 
41

 SZENTPÉTERY, Imre. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/1. Az Arpád-házi királyok 

okleveleinek kritikai jegyzéke II/1. 1255 – 1272. Budapest, 1943, č. 2185, s. 146. Latinské znenie pozri 

v CSÁNKI, Dezsȍ. Levéltári Közlemények III. Budapest : A magyar királyi országos levéltár, 1926, č. 6, s. 245- 

246. I. Szentpétery lokalitu Buus vôbec nevedel lokalizovať, a tak pri nej len uviedol otáznik. Táto dedina sa 

prvýkrát spomína uţ v roku 1113 v Zoborskej listine, a to v blízkosti zemí Durada a Močenok. CDSl I, č. 69, 

s. 65. „... in villa Mussenic saltus Debrei terra sancti Ypoliti est; in villa Erig Issol alter terminus est; Bollerat, 

pirus sius terminus terre est; Durada, eius silva cum villa Busest terminus terre...― Zaniknutá dedina *Búš sa 

spomína aj v metácii v listine uhorského kráľa Bela IV., ktorú vydal v roku 1251 pre premonštrátsky kláštor 

v Turci, ako aj v roku 1267 v konfirmácii listiny. Podľa zaznamenaných údajov sa dedina *Búš nachádzala 

medzi Močenkom, dolinou Iath a dedinou *Gorazdovo. MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris 

Slovaciae II. Bratislava : Obzor, 1987, č. 370, s. 257; č. 400, s. 278, r. 1252. (ďalej CDSl II). Okrem toho 

nesúhlasím s časťou maďarského regestu v spomínanej listine, kde I. Szentpéteryho uvádza, ţe Edeuch bol 

synom Ňrnagya. Z dokladu vyplýva len to, ţe magister Edeuch mal vo svojich sluţbách Dominika, syna 

Ňrnagya. „... quod Dominicus filius Eurnog, serviens magistri Edeuch dilecti et fidelis nostri...― a „... nos autem 

considerantes ipsius Dominici grata servicia et obsequiosa merita et meritoria obsequia, quibus idem Dominicus 

tam in conspectu nostre regie maiestatis, quam eciam ipsi magistro Edeuch, dilecto et fideli nostro meruit 

laudabiliter et multipliciter complacere...― Časť listiny „serviens magistri Edeuch― vykladá I. Szentpétery ako 

„Edeuch mester serviensét―, pod čím J. Hunka chápe „predstaveného sluţobníkov―. Pozri HUNKA et al., 

ref. 20, s. 21. 
42

 HRUBÝ, Tomáš. Osídlenie dolného Povaţia v stredoveku. Príspevok k dejinám sídelného vývoja západného 

Slovenska. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Towarzystwo Slowákow w Polsce, 

2015, s. 180. 
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Roku 1276 získal donáciou Aba, syn Abu, zvaný Ňrnagy, od kráľa Ladislava IV. 

Kumánskeho „zem kráľovských hostí― – Hlohovec (Golgouch)  za verné sluţby.
43 

Nato kráľ 

poveril Brikcia z blízkeho Horného Trhovišťa (de Wasard), aby spolu so zástupcom 

hodnoverného miesta Nitrianskej kapituly urobil obchôdzku hraníc a uviedol Abu 

do darovaného majetku. Medze začali poverenci určovať od západu, pričom prvý medzník 

určili pri akomsi kríţnom strome (kerezthfa)
44

 a odtiaľ išli najskôr k zemi komesa Faciána 

a jobagióna Nitrianskeho hradu Iţipa, ktorá sa nazývala Ţlkovce (Suuk). Odtiaľ pokračovali 

na sever k majetku Vidových synov (filiorum Wyda), nazývanému *Nový Trh (Wyuasar)
45,

 

odtiaľ pokračovali tým istým smerom (teda na sever), prešli cez rieku Váh ku Koplotovciam 

(Koploth), ktoré medza rozdeľovala na dve časti: juţná patrila Ňrnagyovi (Eurnough), synovi 

Abu, a severná Zoborskému kláštoru (monasterii de Zobor). V metácii darovaného majetku sa 

uvádzajú ešte susedné lokality *Čokaje (Chokoy), patriace Nitrianskemu hradu, ktoré určite 

nemoţno stotoţniť s dnešnými Čakajovcami pri Nitre, ďalej Díč (Gyuche) a Bojničky 

(Bayanch), ktoré patrili hradu Szolgagyňr (castro Zulgaiauriensi), a napokon Pastuchov 

(terra Paztuh) a Trakovice (Korkouch). 

Rod Aba bol jedným z najstarších uhorských veľmoţských rodov. Jeho údajným 

zakladateľom bol Samuel Aba, podľa Anonyma predkami tohto rodu boli vraj Ed a Edumen 

(teda dvaja zo siedmich maďarských vojvodcov).
46

 Podľa J. Lukačku Abovci patrili 

k lúpeţníckym feudálom (räuberischen Feudalen).
47

 Usudzujem, ţe Koplotovce mala 

hlohovská vetva rodu Aba vo vlastníctve do roku 1316. V listine z 26. septembra 1316, 

                                                 
43

 Listinu publikoval BORSA, Iván. Regesta regum stirpis Arpadianae critico – diplomatica II, 1272 – 1290, 

vol. 2 – 3, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987, č. 2678, s. 155-156. MNL OL, DL 896. Prezývka Abu, syna 

Abovho, Eurnough je prepis maďarského výrazu Ňrnagy (latinsky maior speculatorum), teda veliteľ oddielov 

pohraničných stráţcov, čo bola inak funkcia, s ktorou sa stretávame aj na hrade Hlohovec. I. Pastorek mylne 

tvrdí, ţe Aba, syn Abu, mal hodnosť palatína. PASTOREK, Ivan – STRUHÁR, Ladislav. Hlohovec 

vo fotografii. Hlohovec : Mestský úrad v Hlohovci, 1998, s. 7. Je síce pravda, ţe Aba patril k bohatým 

uhorským šľachticom, ale rozhodne nikdy nebol najvyšším dvorským hodnostárom (palatínom) v Uhorsku. 

Autor si najpravdepodobnejšie pomýlil predmetného Abu, syna Abu, s inými predstaviteľmi rodu Aba, ktorí sa 

palatínmi naozaj stali. Spomeņme na tomto mieste Samuela Abu, ktorý sa stal dokonca aj uhorským kráľom, 

alebo Omodeja z rodu Aba. Na tej istej strane I. Pastorek uvádza chybné datovanie listiny, ktorou uhorský kráľ 

Ladislav IV. Kumánsky daroval Hlohovec spolu s inými dedinami Abovi, synovi Abu. Namiesto správneho 

roku 1276 je tam udaný rok 1275. 
44

 Ide o strom označený kríţikom. ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest 

na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 164. 
45

 K lokalizácii: podľa R. Marsinu leţal v chotári dnešného Červeníka alebo Zákostolian (dnes v juţnej časti chotára 

Veľkých Kostolian), MARSINA, Richard. Mesto a trh na Slovensku do konca 13. stor. In Historický časopis, 1978, 

roč. 26, č. 1, s. 84. Autor tieţ tvrdí, ţe prívlastok „nový― je správnejšie chápať vzťahovo, pretoţe ťaţko moţno 

predpokladať jestvovanie tohto Nového Trhu uţ pred 13. storočím. V. Sedlák lokalitu umiestņuje do dnešného 

Leopoldova. SEDLÁK, ref. 8, s. 160. 
46

 SZENTPÉTERY, Emericus. Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 

gestarum I. Budapestini, 1937, s. 46. „Ed, Edumen, Etu, Bunger pater Borsu, Ousad pater Ursuuru, Boyta, a quo genus 

Brucsa descendit, Ketel pater Oluptulma...― 
47

 LUKAČKA, Ján. Die Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra 9.  13. Jahrhundert. In Studia 

historica slovaca 18. Beiträge zur ältesten Besiedlung der Slowakei. Bratislava, 1994, s. 149. 
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vydanej pod hradom Dobrá Voda sa udávajú podmienky vydania uvedeného hradu. Matúš 

Čák v nej ďakuje kastelánovi Moukovi za „znivočenie údov a vypichnutie očí Mikuláša, syna 

Abu―, a zaväzuje sa ochrániť komesa Mouku i jeho potomstvo.
48

 Nepochybne v dôsledku 

uvedených zranení Mikuláš Aba, syn Abu Veľkého, zomrel. 

V roku 1319 predstúpili pred Nitriansku kapitulu Ivánka (Ianka), syn komesa Erneja 

(Erney) z Kostolného a Mlynského Seku (de Zegy), ďalej magister Dionýz, syn Dionýza, 

zvaný Čierny (Niger), jeho manţelka pani Mojč (Moych), dcéra komesa Erneja, ako aj Dezsň 

(Deseu), syn Dionýza. Ivánka, syn komesa Erneja, daroval do dedičnej drţby svojej sestre 

pani Mojč, synovcovi Dezsňovi a švagrovi magistrovi Dionýzovi svoju čiastku zeme, zvanej 

Koplotovce (aliam vero Koplod vocatam), ktorú kúpil od opáta a konventu Zoborského 

kláštora za 25 hrivien striebra niekedy pred 25. júlom 1319 ešte jeho otec Ernej.
49

 Túto listinu 

si dal magister Dionýz, zvaný Čierny, prepísať Nitrianskou kapitulou v roku 1328.
50

 Podľa 

J. Lukačku bol Ernej jedným zo svetských patrónov Zoborského kláštora a  pomerne 

intenzívne zasahoval do majetkového vlastníctva kláštora. Asi začiatkom 90. rokov 

13. storočia odkúpil od zoborského opáta Petra starý kláštorný majetok v Koplotovciach 

a jeho syn Ivánka ho roku 1319 daroval ako venný majetok svojej sestre.
51

 

V roku 1325 predstúpili pred Nitriansku kapitulu Ján, zvaný Čele (Chelle), a komes 

Abrahám Ryšavý. Dvadsiateho druhého februára uzavreli dohodu o majetku Koplotovce. Ján 

Čele pre finančnú tieseņ a z dôvodu príbuzenstva predal svoju zaľudnenú dedinu Koplotovce 

(Koplot), ktorú mal v dedičnom vlastníctve, spolu s dedinou Madunice (villa Medench) 

komesovi Abrahámovi Ryšavému (Abraam). Presnejšie išlo o predaj troch
 
dielov dediny 

Koplotovce predajom za 31 a štvrť hrivny ako dievčenskú štvrtku po Abrahámovej matke. 

Toto všetko malo zostať v platnosti, ak by Ján Čele zomrel bez dedičov, pretoţe prevod sa 

uskutočnil s týmito podmienkami: ak by Ján Čele mal potomkov, títo by si mohli vziať od 

                                                 
48

 SEDLÁK, Vincent. Regesta diplomatica nec non epistolariae Slovaciae II. Bratislava : Veda, 1987, č. 121, s. 74-75. 

„... Matheus... promisit Mouka comiti pro mutilacione membrorum et eruicione oculorum Nicolai filii Aba... 

racione restitucionis castri loku...― Mikuláš Aba sa spomína ešte i v písomnosti Nitrianskej kapituly 1. mája 

1316. V tejto listine si osobitne bránil Kľačany (Kelechen), ktoré hlohovskí Abovci získali uţ roku 1297 

vo výmennom obchode s Abrahámom Ryšavým a na ktoré si robili nároky – ešte na základe donácie Ondreja III. 

– Benedikt a jeho syn Štefan z Urmína (dnes Mojmírovce) (de Ilmeer). Podľa údajov listiny susedila táto zem 

na severe s Hlohovcom (terra ville Golgouch), na východe s dedinami Pastuchovom (Paztoh) a Lukáčovcami 

(Lacaah), na juhu s Rišņovcami (Rechen), ktoré vtedy patrili Gregovi, synovi Petrovmu, a na západe 

so Sasinkovom (Saag) a Díčom (Guthy). NAGY, Emericus. Codex diplomaticus patrius I. Jaurini : Sauerwein Géza, 

1865, č. 356, s. 393-394. 
49

 MNL OL, DL 95019. SEDLÁK, Vincent. Regesta diplomatica nec non epistolariae Slovaciae II. Bratislava : Veda, 

1987, č. 475, s. 224. GYULA, Kristó. Anjou-kori oklevéltár V. 1318 – 1320. Documenta res hungaricas tempore 

regum Andegavensium illustrantia V. 1318 – 1320. Budapest – Szeged, 1998, č. 542, s. 212. 
50

 MNL OL, DL 95019. Maďarský regest v ALMÁSI, Tibor. Anjou-kori oklevéltár XII. 1328. Documenta res 

hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia XII. 1328. Budapest – Szeged, 2001, č. 386, s. 196. 
51

 LUKAČKA, ref. 35, s. 42. 
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Abraháma tri štvrtiny dediny Koplotovce naspäť. Jednu štvrtinu dediny mohli slobodne 

prepustiť, ak by im nevyhovovala. Jánova manţelka pani Kinga, dcéra Ivana (Iwan), ktorý bol 

synom Keneza de Zuh (zo Ţlkoviec?), prenechala všetko právo, ktoré mala v dedine 

Koplotovce, Abrahámovi Ryšavému a jeho synom. Doklad uvádza existenciu viacerých 

dedín, zvaných Koplotovce. Dedina Koplotovce, ktorú mal Ján, zvaný Čele, v dedičnom 

uţívaní, sa nachádzala medzi dedinou Petra, syna Nymila, ktorá sa tieţ nazývala Koplotovce 

(Koplot), zemou šľachticov (zemanov) z Horného Trhovišťa (terre nobilium de Wasard), 

dedinou Koplotovce patriacej zoborskému opátovi (abbatis de Zoborio), dedinou Červeník 

(Wrusvar), ktorá patrila komesovi Abrahámovi Ryšavému, a dedinou Madunice (villa 

Medench).
52

 V ten istý deņ (22. februára 1325) dosvedčila Nitrianska kapitula, ţe Ján, zvaný 

Čele, predal komesovi Abrahámovi Ryšavému svoj dedičný majetok Koplotovce, ak by 

zomrel bez dediča. V prípade, ak by splodil Ján dediča, dedina Koplotovce mala pripadnúť 

jeho synom, ktorí mali právo odkúpiť všetko späť (okrem 4. časti) za spomenutých 31 hrivien, 

čiţe za tú istú sumu bez toho, aby proti tomu obstálo akékoľvek protirečenie zo strany 

Abraháma Ryšavého. Abrahám Ryšavý takisto prisľúbil, ţe nechá Jána v pokoji doţiť 

na majetku Koplotovce a nepodnikne proti nemu ţiadne násilné kroky. Ján mohol tieţ 

poberať všetky úţitky a výnosy z tohto majetku, musel však platiť Abrahámovi z majetku 

Koplotoviec feudálnu rentu v peniazoch (census).
53

 

O Jánovi, zvanom Čele, vieme, ţe bol v roku 1324 familiárom bratislavského ţupana 

magistra Mikuláša.
54

 Manţelka Jána Čeleho, pani Kinga, sa 24. marca 1325 spomína ako 

vdova po Michalovi, zvanom Strelec, ktorý bol bratom Štefana, zvaného Strelec.
55

 Komes 

Abrahám Ryšavý, syn Menolda, predstavuje dobrý príklad hradského jobagióna rýchlo 

napredujúceho do vyššieho postavenia. Uhorský kráľ Ondrej III. ho listinou z 18. januára 

1294 spolu s jeho príbuzným Šimonom, synom Vidu, ako aj ich potomkov a dedičov vyņal 

zo stavu jobagiónov Hlohovského hradu a povýšil ich do „spoločenstva skutočných 

šľachticov nášho kráľovstva [...], aby sa tešili tým istým výhodám šľachtictva, ako majú to 

šťastie ostatní šľachtici nášho kráľovstva bojujúci pod kráľovskou zástavou―. Abrahám sa 

vyznamenal v bitke pri Trnave (iuxta civitatem Tyrnensem) proti rakúskemu a štajerskému 

vojvodcovi Albrechtovi I. Habsburskému, kde zajal viacerých nepriateľských vojakov a získal 

                                                 
52

 KAMMERER, Emericus. A Pécz – nemzetség Apponyi – agának az apponyigrófok levéltárában őrizett oklevelei I. 

Budapest, č. XXXIV, s. 69-71. GÉCZI, Lajos. Kristó. Anjou-kori oklevéltár IX. 1325. Documenta res hungaricas 

tempore regum Andegavensium illustrantia IX. 1325. Budapest – Szeged, 1997, č. 62, s. 45-46. 
53

 KAMMERER, ref. 52 (App. okl.), č. XXXV, s. 71-72. GÉCZI, ref. 52 (AUO IX.) č. 63, s. 46. 
54

 MNL OL, DL 95245. „... quod Iohannes dictus Chelle, famulus videlicet magistri Nicolai, comitis 

Posoniensis...― 
55

 MNL OL, DL 95247. „... domina Kynge, filia Iwan, filii Kenez de Zuh, quondam consors Michaelis [dicti Luew, 
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i viaceré nepriateľské zástavy, ktoré poslal Ondrejovi III. na znak víťazstva. Verné a horlivé 

sluţby a udatnosť preukázal aj pri dobýjaní hradu Šaštín (castrum Saswar) od Albrechta 

a v neposlednom rade za pomoc Matúšovi Čákovi (Trenčianskemu), kráľovskému stajníkovi, 

pri dobýjaní Bratislavského hradu s nasadením vlastného ţivota. Tu bol Abrahám ťaţko 

zranený, istý jeho sluţobník bol zabitý a 50 iných jeho sluţobníkov „ukrutne― zranených.
56

 Je 

nepochybné, ţe za postupom Abraháma od postavenia jobagióna Hlohovského hradu 

do radov šľachty a za ziskom viacerých majetkov stáli práve Abrahámove vojenské veliteľské 

schopnosti, úspechy pri obrane krajiny proti zahraničným či domácim nepriateľom a verné 

sluţby preukázané uhorskému kráľovi Ondrejovi III. Netreba zabúdať ani na priazeņ jeho 

seniora Matúša Čáka (Trenčianskeho), ktorý pre Abraháma sprostredkoval odmeny 

od panovníka. Postupne sa stal Abrahám jedným z najväčších pozemkových vlastníkov 

na území dnešného juhozápadného Slovenska. 

Ďalšie majetkové zmeny v Koplotovciach nastali v roku 1330. Pred Nitriansku 

kapitulu predstúpili komes Dionýz, zvaný Čierny (Niger), syn Dionýza z Bany 

(v Komárņanskej ţupe), za seba a za svoju manţelku pani Mojč (domina Moych), dcéru 

nebohého komesa Erneja (Eyrne) z Kostolného a Mlynského Seku (de Zeg), ako aj Dezsň 

(Deseu) a Ladislav z jednej strany a z druhej strany predstúpil Michal, syn Ladislava z Bany, 

ktorý je v listine označený za proximus suus, resp. proximus eorumdem, čo vypovedá o veľmi 

dobrých príbuzenských vzťahoch medzi komesom Dionýzom a Michalom, synom Ladislava. 

Komes Dionýz spolu so svojimi synmi na znak príbuzenstva a priateľstva daroval Michalovi, 

synovi Ladislava, do dedičného vlastníctva svoju dedinu Koplotovce spolu so všetkými 

úţitkami a príslušenstvami.
57

 

V roku 1348 nastala ďalšia majetková výmena. Magister Vavrinec, zvaný Leukuš, syn 

Abraháma Ryšavého (filius Abrahe Rufi) z Čeklísa (dnes Bernolákovo) či z Červeníka 

(de Chekles seu de Wereswar), sa dohodol so svojím bratom Móricom, zvaným Mokuš, iným 

menom Abrahám (Abraam), na majetkovej výmene pred Bratislavskou kapitulou. Vavrinec, 

zvaný Leukuš, sa vzdal majetkových podielov, ktoré mal v dedine Červeník (Weruswar) 

a v Koplotovciach, (Kaplath, Caplat) vrátane obrábanej i neobrábanej pôdy, mlynov, lúk, 

lesov, ostrovov (zaiste v rieke Váh), miestami na rybolov a navyše zaplatil aj 40 hrivien 
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 BORSA, Imre – SZENTPÉTERY, Emericus. Regesta regum stirpis Arpadianae critico – diplomatica, tomus 

II., volumina 4, Budapest : Akadémiai Kiadó 1987, č. 3960, s. 128. 
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 MNL OL, DL 49686. „...quandam possessionem suam Koploth vocatam iuxta fluvium Vaag in comitatu 
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viedenských denárov ťaţkej váhy (kvalitnej akosti). Móric, zvaný Mokuš, iným menom 

Abrahám, dal na výmenu Vavrincovi, zvanému Leukuš, celý svoj podiel, ktorý mal v Čeklísi 

(in possessione Chekles).
58

 

V roku 1355 Nitrianska kapitula dosvedčila, ţe magister Michal, syn Dezsňa (Deseu) 

z Lefantoviec (de Elephant), dal do zálohy svoju dedinu *Valtov Šúr (Altarsur), ktorá sa 

nachádzala v Bratislavskej ţupe, Mikulášovi a Ondrejovi, synom Jána, ktorý bol synom 

Šimona z Koplotoviec (de Kaplath), za 40 hrivien viedenských denárov ťaţkej váhy (kvalitnej 

akosti) na štyri roky.
59

 Doklad je o to zaujímavejší, ţe prvýkrát sa v listine uvádza po mene 

šľachtic s predikátom de Kaplath. Ide o šľachtické rodové meno odvodené od názvu jeho 

sídelného majetku Koplotovce. 

Štvrtého apríla 1364 nariadil uhorský kráľ Ľudovít I. (1342 – 1382) Nitrianskej 

kapitule, aby vyslala svojho zástupcu, ktorý by v prítomnosti Ondreja, syna Mešeho de Vste, 

alebo Ondreja z Koplotoviec (de Kaplat), alebo Imricha, syna Imricha zo Šurian (de Suran), 

prípadne Mateja zo Zavaru (de Zauar) predvolal Štefana, syna Martina z Lefantoviec 

(de Elephant) pred kráľa. Štefan mal spor s magistrom Michalom, synom Dezsňa (Deseu) 

z Lefantoviec (de Elephant). Mal ukázať doklady o deľbe majetkov, keďţe podľa Michalovej 

sťaţnosti rozdelenie neprebehlo vyhovujúcim spôsobom. Na kráľov príkaz vyslala Nitrianska 

kapitula svojho zástupcu magistra a kanonika Benedikta, ktorý Štefana pred kráľa predvolal 

v prítomnosti kráľovského splnomocnenca Ondreja z Koplotoviec.
60

 

O dva roky neskôr (roku 1366) predstúpili pred palatína Mikuláša Konta (Konth), 

Ondrej, syn Jána z Koplotoviec (de Kaplat), a Michal so Štefanom, synovia Tomáša 

de Arpad. Ondrej daroval polovicu svojej dediny Koplotovce, ktorá sa nachádzala smerom 

od Hlohovca (Galgouch), ktorý bol vo vlastníctve Mikuláša Konta, Michalovi a Štefanovi, 

synom Tomáša, spolu so všetkými úţitkami, ktoré prináleţali ku Koplotovciam. Ak by 
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Tomášových synov v nadobudnutom vlastníctve ktokoľvek znepokojoval, Ondrej sa zaviazal 

uviesť veci do poriadku na vlastné náklady. Predmetnú časť Koplotoviec vlastnil Ondrej ako 

dievčenskú štvrť po svojej sestre, ktorá bola matkou spomenutých Michala a Štefana. Kedysi 

ju predal za 18 hrivien striebra Michalovmu a Štefanovmu otcovi Tomášovi. Z dokladu 

jednoznačne vyplýva, ţe Ondrej z Koplotoviec a Michal a Štefan de Arpad boli príbuznými, 

konkrétne Ondrej bol strýkom Michala a Štefana, ktorí boli jeho synovci.
61

 

Prvého mája 1383 predstúpil pred Kapitulu sv. mučeníka Ireneja v Sriemskej 

Mitrovici Štefan, syn Tomáša Ryšavého z Koplotoviec (de Kaplath), za seba a za svojich 

synov a dcéry a protestoval proti násilnému obsadeniu a uţívaniu jeho majetkových častí, 

ktoré mal v troch dedinách v Nitrianskej ţupe (medzi inými v Ardanovciach – Jardan) a ktoré 

dostal ako donáciu od uhorského kráľa. Majetkové podiely mu násilne zabrali, svojvoľne 

uţívali či dokonca predali Mikuláš, syn Dominika z Dlhej nad Váhom (de Hazunfolwa), 

Ondrej, syn Pavla, zvaného Tor (z maďarčiny hruď), Ladislav, syn Šimona, Peter, zvaný Oláh 

(Olah), a jeho brat Tivadar z *Dégu (de Deegk) – zo zaniknutej dediny v Nitrianskej ţupe – 

a Jakub, zvaný Rezes (z maďarčiny medený, tu asi hrdzavý, podľa farby vlasov).
62

 Štefanov 

otec Tomáš Ryšavý bol synom Aladára z rodu Péč
63

, ktorý bol predkom šľachtickej rodiny 

Aponiovcov (Oponických) z Veľkých Oponíc. Tomáš Ryšavý vystupuje v prameņoch aj ako 

kastelán Čachtického hradu.
64

 

                                                 
61

 MNL OL, DL 94095. „... Quod ipsem (Andreas filius Iohannis de Kaplat)... mediam partem possessionis sue 

Kaplat.... pro iure quartali domine matris eorumdem Michaeli et Stephani sororis sue ac pro decem et octo 

marcis... prefato Thome patri eorumdem Michaeli et Stephani perpetuo vendidisset eisdem Michaeli 

et Stephano... cum vniuersis suis vtilitatibus in perpetuum dedisset et assignasset...― 
62
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Viac sa o Štefanových príbuzných dozvedáme roku 1406, keď sa uskutočnilo uvedenie 

šľachticov z Koplotoviec (nobilium de Kaplath) do vlastníctva dediny Ratnovce (Rathon). 

Po vykonaní štatúcie (ustanovenia do vlastníctva majetku) sa noví vlastníci mohli právoplatne 

ujať svojho majetku, čo muselo prebehnúť do jedného roka od jeho získania. Štefana 

z Koplotoviec (de Kaplath), jeho brata Michala, ako aj Ladislava s Jánom, ktorí boli Štefanovi 

synovia, uviedol do vlastníctva Ratnoviec kráľovský splnomocnenec (homo regius) Peter, syn 

Jakuba z Tepličiek (de Forrozegh), za prítomnosti zástupcu Zoborského kláštora kņaza 

Františka. Pritom nevzniesol námietky (neprotirečil) ani Peter z Ratnoviec, ani jeho syn 

Tomáš, ktorí boli ich tamojšími novými susedmi.
65

 

Rušné udalosti v Uhorsku na začiatku 15. storočia, keď časť uhorskej šľachty zvolila 

a korunovala za kráľa Ladislava Neapolského, zasiahli aj Koplotovce. Fakt, ţe Nitriansku 

ţupu ovládali ľudia oddaní uhorskému kráľovi Ţigmundovi Luxemburskému, spôsobil, 

ţe počas povstania roku 1403 väčšina šľachty v tejto ţupe zotrvala na strane Ţigmunda, a to 

aj napriek tomu, ţe jedným z hlavných vodcov povstania bol jágerský biskup Tomáš 

z Ludaníc.
66

 Ludanickí však neboli jedinými vzbúrencami v Nitrianskej ţupe. Ladislav 

z Ujlaku, syn Bartolomeja, vnuk Mikuláša Konta, ktorému patrili hrady Hlohovec a Tematín, 

sa tieţ postavil proti kráľovi Ţigmundovi. Podobne ako Ludanice, aj Hlohovský hrad roku 

1403 dobýjali vojská uhorského magnáta Stibora zo Stiboríc a z Beckova, neochvejne 

verného prívrţenca Ţigmunda. Sedmohradský vojvoda Stibor zo Stiboríc sa
 
počas týchto 

nepokojov, pri ktorých obsadil aj Hlohovský hrad, zmocnil aj cenností a listín ukrytých 

na váţskom ostrove, ktorý patril ku Koplotovciam. Predmetné listiny sa týkali Koplotoviec 

(Kapplath) a Ardanoviec (Jardan), ktoré v tom čase vlastnil Štefan mladší z Koplotoviec. 

Tieto skutočnosti sa dostali aţ k uhorskému palatínovi Mikulášovi z Gorjan (de Gara) počas 

hlavného zhromaţdenia všetkých šľachticov (na generálnej kongregácii) Nitrianskej 

a Trenčianskej ţupy v roku 1411.
67
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Ďalšie majetkové zmeny vo vlastníctve Koplotoviec nastali v roku 1414. Michal 

a Štefan, synovia Štefana z Koplotoviec (de Kaplath), dali niekoľko zaľudnených usadlostí, 

respektíve tých majetkových dielov v Koplotovciach, ktoré sa rozprestierali smerom 

k mestečku Hlohovec (Galgoucz), do zálohu Gregorovi, synovi Michala z *Ládu (de Laad), 

za 20 hrivien denárov. V jednej z týchto usadlostí sa usadil nebohý poddaný (iobagio) Juraj, 

nazývaný z Dolnej Krupej (dictus de Korompa).
68

 Pravda, predmetom zálohu nemuseli byť 

len majetkové čiastky či podiely, ale aj samotní poddaní. Janko, syn Petra z Koplotoviec 

(de Koploth), predstúpil v roku 1420 osobne pred Nitriansku kapitulu, kde uznal, ţe Ondrej, 

syn Pavla z Veľkej Mače (de Mached), odkúpil od Jána, syna Štefana z Malej Mače 

(de Kysmached), ktorý mu bol bratrancom, 16 poddanských usadlostí, ktorých dal kedysi 

do zálohu. Títo poddaní sídlili na neznámom majetku. Listina je v tomto mieste poškodená 

(roztrhnutá), táto pasáţ sa preto nedá rekonštruovať, čitateľné je len posledné písmeno „h―. 

Nie je vylúčené, ţe oným majetkom boli Koplotovce, ktoré sa v doklade spomínajú ako 

Koploth, ktorých názov je v listine zakončený rovnakou literou.
69

 

Dvanásteho augusta 1421 nariadil uhorský kráľ Ţigmund Luxemburský Nitrianskej 

kapitule, aby vyslala svojho zástupcu, ktorý v prítomnosti Petra z Koplotoviec (de Kaplath) 

alebo Štefana z Koplotoviec, alebo Petra, zvaného Fono, z Tepličiek (de Fonozegh), 

či Mikuláša, zvaného Katana (Kathana), z Alekšiniec (de Elecchy), prípadne Jakuba 

z Horných/Dolných Surovín v chotári Senice (de Zwrauen) uskutočnia uvedenie Mikuláša, 

syna Michala, zvaného Salmáš, z Hlbokého (de Hloboka) a jeho bratov Mikuláša a Jána 

do nového vlastníctva. Títo bratia získali dedinu Hlboké (possessionem Hloboka) a akýsi 

majer (predium) Hlohek v Nitrianskej ţupe. Uvedené majetky mali vo vlastníctve uţ ich 

predkovia. V prípade, ak by niekto zo susedov protirečil a vyslovil námietky, mal byť 

predvolaný pred palatína. Na kráľov príkaz vyslala Nitrianska kapitula svojho zástupcu – 

kņaza Jakuba, ktorý v prítomnosti kráľovského splnomocnenca Jakuba z Horných/Dolných 

Surovín v chotári Senice (de Zwrauen) uviedol Mikuláša a jeho dvoch bratov do vlastníctva 

spomenutých majetkov.
70

 Štefan z Koplotoviec (de Kaplath) vystupuje ako kráľovský 

splnomocnenec v majetkovom spore Kataríny, dcéry Osvalda z Dolnej Krupej (de Korompa), 
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a Barbory so Štefanovými synmi Ladislavom, Jakubom, Pavlom a Jurajom, ktorí sa 1. júla 

1420 mali dostaviť pred palatína so všetkými listinami, na základe ktorých vlastnili majetky 

zosnulého Osvalda. Keďţe však majetky zosnulého Osvalda sčasti prináleţali aj panovníkovi, 

ten nariadil Nitrianskej kapitule vyslať jej zástupcu, v prítomnosti ktorého by kráľovský 

splnomocnenec predvolal Katarínu, ďalej Ladislava, Juraja, Jakuba a Pavla, synov Štefana, 

pred palatína. Pojednávanie však bolo preloţené na 13. januára 1421, pretoţe predvolaní sa 

1. júla 1420 nedostavili. Osvald (Osuald) totiţ zomrel bez muţských potomkov a spornými 

zostali majetky, resp. ich časti v Dolnej Krupej (Korompa) v Bratislavskej ţupe, Špačince 

(possessione Spatza, Sphacha) a majetok *Király leţiaci v Nitrianskej ţupe.
71

 

Ďalšieho šľachtica, ktorý podľa svojho sídelného majetku pouţíval predikát 

de Kaplath, poznáme po mene z roku 1424. Je ním Ján, zvaný Nemec (Nemeth), 

z Koplotoviec (de Kaplath). Pred 16. marcom 1424 sa dostavil osobne pred Nitriansku 

kapitulu Demeter, syn Mikuláša, zo zaniknutej dediny *Trţmel (de Torozmel), zastupujúc 

Dávida, syna Juraja, a Korláta (Corlath), syna Bartolomeja z Trhovišťa (de Wasard), ako aj 

Ladislava, syna Sebastiána z *Dégu (de Deegh). Demeter protestoval za seba a v mene hore 

uvedených šľachticov proti zálohovaniu polovice dediny *Dég (medietatem eiusdem 

possessionis Deegh) v Nitrianskej ţupe nebohému Dionýzovi z Rišņoviec (de Rechen), 

Imrichovi, synovi Michala zo Stoličného Belehradu (de Alba Regali), a Jánovi, zvanému 

Nemec (Nemeth), z Koplotoviec (de Kaplath). Zálohovanie urobil Ladislavov otec Sebastián 

bez vedomia protestujúcich, ktorí mali druhú polovicu dediny *Dég v dedičnom vlastníctve. 

Týmto aktom porušil práva vyššie spomenutých vlastníkov. Demeter, syn Mikuláša, zakázal 

Imrichovi, Jánovi a potomkom nebohého Demetera uţívať polovicu dediny *Dég a zbavil 

Sebastiána práva dať do zálohy polovicu dediny *Dég.
72

 

Doteraz sme sa stretávali s listinami, v ktorých boli zmienky o Koplotovciach a ich 

vlastníkoch a ktoré vydali či uţ cirkevné inštitúcie v úlohe hodnoverných miest (loca 

credibilia, loca authentica, loca testimonialia, loca solemnia) v Uhorsku, alebo svetskí 

hodnostári. Dvanásteho apríla 1425 však vydal v Bratislave (datum Posonii) listinu Ján 

z Koplotoviec (Ego Iohannes de Kapplath). Ide o prvú zachovanú listinu vydanú šľachticom 

s predikátom de Kaplath. Ján z Koplotoviec ņou potvrdil, ţe bratislavský prepošt Ladislav Šós 

(Sos) a kanonici Bratislavskej kapituly na základe príkazu kráľa Ţigmunda Luxemburského 
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zo stanovenej dane (taxa) 200 florénov zaplatili 100 denárov v kráľovských minciach (centum 

denarorum monete regalis).
73

 

Deviateho mája 1425 vydal Ţigmund Luxemburský listinu, ktorú adresoval 

Bratislavskej kapitule. Tomáš, zvaný Literát (človek znalý listinného písma), z Jalšového 

(de Jelsew), sa panovníkovi sťaţoval, ţe ho obviņujú Juraj, syn Jakuba z Koplotoviec 

(de Kaplath), a Jurajov švagor Ján, zvaný Nemec (Nemeth), ktorý býval v Koplotovciach, ako 

aj Alţbeta, dcéra Petra z Koplotoviec (de dicta Kaplath), manţelka samotného Tomáša, 

z bigamie (údajne mal mať dve ţeny). Tomáš totiţ čelil obvineniam, ţe okrem svojej 

manţelky Alţbety vraj má aj inú zákonitú manţelku. Na dôvaţok nechcel bývať s Alţbetou, 

a tak ju násilne vyhnal z toho dielu Koplotoviec, ktorý jej patril, zaujal ho pre seba. Tomášova 

prvá zákonitá manţelka však podľa všetkého zomrela uţ pred viacerými rokmi (ante plura 

tempora) v Bratislave (in dicta nostra civitate Posoniensi fuerit mortua). Ţigmund 

Luxemburský preto prikázal Bratislavskej kapitule vyšetriť okolností smrti Tomášovej prvej 

zákonitej manţelky a následne mu podať správu.
74

 

Na základe predvolávacej listiny v roku 1483 predstúpili pred uhorského kráľa Mateja 

Korvína (1458 – 1490), ktorý sa vtedy zdrţiaval v Budíne (Bude), Ladislav, syn nebohého 

Tomáša zo Svätoplukova (de Salgo), a Jób zo Savčiny (Iob de Zwchynasfalwa). Predmetom 

ich sporu boli majetky, resp. ich časti, a to polovica dediny Koplotovce (medietas 

possessionis Kaplath), celé majetky Chorna (?), Svätoplukovo (Salgo), Lehota (Lehotka) 

a majetkový podiel v Obsolovciach (Pazalay), všetky leţiace v Nitrianskej ţupe. Ladislav ich 

od Jóba poţadoval vrátiť. Tieţ si ţiadal udeliť kráľovské právo na ne. Jóbovi ich zverili 

„ad conservandum― Jóbova manţelka Katarína a Ladislavovi bratia Pavol, Michal, Ján 

a Barnabáš. Jób v predmetnom spore predloţil dva doklady, a to listinu vtedy uţ nebohého 

uhorského kráľa Ţigmunda Luxemburského a listinu Belehradského kriţiackeho konventu sv. 

 Jána Jeruzalemského. Kráľ Ţigmund, zdrţiavajúci sa vtedy v Parme (v Lombardii na severe 

Talianska), vydal 21. mája 1432, stredu pred sviatkom svätého pápeţa a mučeníka Urbana, 

2 listiny. Prvou udelil plné kráľovské právo na polovicu dediny Koplotovce a na celé dediny 

Chorna (?), Svätoplukovo a Lehota a majetkový podiel v Obsolovciach familiárovi Jánovi, 

synovi Petra z Koplotoviec, Jurajovi, synovi nebohého Tomáša zo Svätoplukova, ako aj 
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Michalovi, synovi Demetera zo Svätoplukova.
75

 Kráľ Ţigmund vyzdvihol zásluhy Jána 

z Koplotoviec v bojoch proti husitom a pri neúspešnom obliehaní hradu Golubac 

(na území dnešného Srbska) v roku 1428, ktorého sa zmocnili Osmani. Ján sprevádzal kráľa 

aj počas jeho výprav v Lombardii a vo Svätej ríši rímskej.
76

 Druhou listinou prikázal Ţigmund 

Luxemburský Belehradskému konventu kriţiakov sv. Jána Jeruzalemského uviesť 

obdarovaných do vlastníctva ich majetkov. Jána, Juraja a Michala uviedli kráľovský 

splnomocnenec Ladislav z Bábu a za kriţiacky konvent z Belehradu kriţiak a kņaz Pavol bez 

akýchkoľvek námietok zo strany susedov (nullo contradictore).
77

 Doklad spomína aj 

vlastníkov susediacich pozemkov, a to Jána Pográniho (z Pohraníc), Petra a Mikuláša Baka 

z *Kiskürt v chotári Nových Sadov (de Kyskyrth)
78

, Ladislava z *Díču (de Dych), ktorý bol 

v sluţbách Mikuláša Ujlakiho (de Wylak) ako hospodársky správca Hlohovského hradu 

(provisor curie castri Galgocz), Leonarda z Pastuchova (de Pazthoh), Ţigmunda z Malého 

Kurtu (de Alsokyrth), Juraja Korošiho (z Krušoviec) z Dolného Trhovišťa (de Alsowasard), 

Mórica zo Svätoplukova (de Salgo), Juraja zo Šurian (Swrany) a Petra z Ratnoviec 

(de Rathon).
79

 

Ján, syn Petra z Koplotoviec, nebol obyčajným familiárom na dvore uhorského kráľa 

Ţigmunda Luxemburského. Trinásteho júla 1433 poţiadal rímskeho pápeţa Eugena IV. (1431 

– 1447) o povolenie pouţívať prenosný oltár pre seba, svoju manţelku a tesťa Juraja aj 

na miestach, kde bol vyhlásený interdikt – cirkevný zákaz vysluhovať sviatosti. Poţiadal aj 

o úplné odpustenie svojich hriechov, a to raz za svojho ţivota a raz pred svojou smrťou 
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pre seba, svoju manţelku, matku, bratov a sestry. V prípade, ak by sa zúčastnil vojny či bitky 

proti nepriateľom kresťanskej viery, chcel udelenie úplného odpustenia svojich hriechov 

pre seba a pre svojho tesťa Juraja. Zdrţiavajúc sa v tom čase zrejme v Lombardii spolu 

s kráľom Ţigmundom, poţiadal aj o povolenie odniesť si so sebou do Uhorska relikvie 

svätých, ktoré nadobudol v Taliansku. Ďalšie Jánove prosby či ţiadosti sa týkali farského 

Kostola sv. Petra. Pre návštevníkov chrámu, ktorí by si prišli uctiť tamojšieho svätého Petra, 

ţiadal udeliť odpustky. Nakoniec poţiadal pápeţa o povolenie pre správcu Kostola sv. Petra 

dať rozhrešenie od všetkých hriechov svojim farníkom, a to na šiestu nedeľu pred Veľkou 

nocou. O Jánovom nevšednom postavení na panovníckom dvore svedčí aj jeho titul rytier 

(miles) a zbrojmajster cisárskej komory (magister armorum camerae imperatoris).80 Titul 

magister v stredoveku pouţívali (dospelí) členovia kráľovského dvora, dvorania či zámoţnejší 

šľachtici, ktorí sa dostali na kráľovský dvor. Zaujímavé sú zmienky o farskom Kostole 

sv. Petra. Určite nejde o kostol, ktorý by sa nachádzal v Koplotovciach. Zato v susednom 

mestečku Hlohovec Kostol sv. Petra naozaj stál. Doloţený je uţ k roku 1297 (ecclesiam beati 

Petri apostoli). V jeho blízkosti sa vyberalo mýto od ľudí prichádzajúcich od Červeníka 

(de Rufo castro) popod Kostol sv. Petra cez Hlohovec.81 V roku 1433 vlastnil mestečko uţ 
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spomenutý Mikuláš Ujlaki, významný uhorský magnát. Je moţné, ţe Ján z Koplotoviec 

poţiadal pápeţa Eugena IV. o udelenie rozhrešenia a odpustkov pre Kostol sv. Petra v mene 

Mikuláša Ujlakiho. Predpoklad, ţe Ján sprevádzal kráľa Ţigmunda Luxemburského počas 

jeho pobytu v Taliansku, plne korešponduje aj s dátumom 13. júla 1433, keď Ján predstúpil 

so svojimi poţiadavkami pred pápeţskú kanceláriu. V období od polovice júla 1432 do konca 

mája 1433 bol totiţ Ţigmund spolu so svojím nepočetným vojskom obkľúčený v Sienne.82 

Súčasťou kráľovského vojska bol iste aj Ján, ktorý mohol predniesť svoje poţiadavky len 

po skončení obliehania. Napokon Ján mohol sprevádzať panovníka uţ od 14. augusta 1431, 

keď sa pri Domaţliciach rozutekala veľká kriţiacka výprava namierená proti husitom zvolaná 

na vykorenenie „českého kacírstva―. Samotný kráľ sa po prehratej bitke vybral do Talianska 

cez Augsburg s cieľom dať sa korunovať za cisára.83 

Krajinský sudca Štefan z Bátoru (de Bathor) rozhodoval v roku 1437 súdny spor 

medzi šľachticmi zo Santovky (de Zeplak): Štefanom, syna Petra Bodku (Bothka), Petrom, 

synom Jána, zvaného podobne Bodka, Jurajom, synom Urbana a Jurajom a Mikulášom, synmi 

Štefana, ktorý bol synom Benedikta Bodku zo Santovky, zastupovanými na základe 

splnomocnenia spísaného pred Báčskou kapitulou Valentínom Literátom de Sork na jednej 

strane a na druhej strane Jurajom z Koplotoviec inak z Martinovej, dnes časti Lúčnice 

nad Ţitavou (de Kaplath alias de Marthonfalwa), ktorý bol tesťom Jána, syna Petra 

z Koplotoviec, spolu s jeho 46 poddanými a familiármi (quadraginta sex iobagiones 

et familiares eiusdem Georgii), ktorých všetkých na základe splnomocnenia spísaného 

pred Báčskou kapitulou zastupoval Juraj Farago z Mankoviec (de Maykoch). Pojednávanie 

medzi spornými stránkami bolo nakoniec odročené na oktávu (ôsmy deņ sviatku) sviatku 

Zjavenia Pána roku 1438.
84

 Podotýkam, ţe inštitúcia familiarity mala v Uhorsku staré korene. 

Príslušníkmi familiarity sa stávali spravidla drobnejší šľachtici, dokonca veľmi často 

schudobnení príbuzní veľmoţov. Keďţe poprední predstavitelia šľachty, samozrejme, 

nemohli fyzicky pôsobiť na viacerých miestach súčasne, svoje právomoci delegovali 

na svojich familiárov, ktorým museli úplne dôverovať.
85

 Uvedené naznačuje, ţe Juraj 

z Koplotoviec nebol jednoduchým šľachticom, ktorý by vlastnil nanajvýš 1 – 2 dediny, 

keď sám mal vo svojich sluţbách vlastných familiárov. 

Uhorský kráľ Albrecht Habsburský (1437 – 1439) udelil v roku 1438 Jánovi 

z Koplotoviec (de Kaplath) a Ladislavovi Farkašovi (z maďarčiny Vlk) z Dédteleku (de Deed, 
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v Hevešskej ţupe, dnes v Maďarsku) súdnu právomoc nad vlastnými poddanými a sluhami, 

a to v akýchkoľvek sporoch, krádeţiach, lúpeţiach a vraţdách. Ich poddaní a sluhovia mohli 

byť súdení len v prítomnosti svojich pánov alebo ich úradníkov.
86 

Pravda, Albrecht 

Habsburský neudelil Jánovi ani Ladislavovi Farkašovi právo meča (ius gladii). To by im 

v praxi umoţņovalo súdiť a trestať na vlastnom panstve najťaţšie hrdelné zločiny. Ján tak 

nemohol vynášať a dávať vykonávať rozsudky smrti. Právo meča dostávala totiţ len 

zámoţnejšia šľachta, svetskí a cirkevní veľmoţi a neskôr aj niektoré mestá.
87

 Dodávam, 

ţe šľachtici museli získať od kráľa ďalšiu výsadu – právo meča, ak chceli odsudzovať na trest 

smrti a vykonávať popravy, a to nielen vlastných poddaných, ale aj všetkých zločincov 

dolapených na svojich panstvách.
88

 Podľa starobylej obyčaje v Uhorskom kráľovstve však 

kaţdý šľachtic mohol súdiť vlastných poddaných.
89

 Je teda moţné, ţe Ján a Ladislav Farkaš 

sa obrátili priamo na kráľa so ţiadosťou o písomné potvrdenie súdnej jurisdikcie nad svojimi 

poddanými po nejakom predchádzajúcom porušení tejto obyčaje. Na ilustráciu pomerov 

v dobovom súdnictve moţno uviesť, ţe v prípade, ak bol poddaný alebo aj šľachtic obvinený 

z ťaţkých zločinov, na preukázanie svojej neviny potreboval prísahu viacerých svedkov. 

Z vraţdy istého Tomáša z Čenízu (zaniknutá dedina pri Gortve) bolo obvinených 22 

poddaných z Ardova. Tí však tvrdili, ţe sú nevinní. Gemerský stoličný súd preto začiatkom 

roka 1359 nariadil, aby za kaţdého z obvinených zloţili prísahu traja svedkovia. 

Na nasledujúcom súdnom pojednávaní sa tak skutočne stalo a sedria následne všetkých 22 

poddaných zbavila viny.
90

 

 

Demografický obraz Koplotoviec v rokoch 1452 – 1601 

 

Ďalšia zmienka o Koplotovciach je obsiahnutá v registri krajinskej dane (lucrum 

camere) v Nitrianskej ţupe v obvode slúţneho Jána z Nových Sadov z roku 1452. Výber daní 

v Uhorsku patril do kompetencie šľachtických ţúp. Najstaršie zachované daņové registre sú 

z konca 15. storočia z oblasti východného Slovenska. Z ostatného územia sa tieto cenné údaje 

systematicky zachovávali aţ od 16. storočia. Cennú výnimku v tomto smere tvorí uvedený 

                                                 
86

 MNL OL, DL 13193. 
87

 SOKOLOVSKÝ, Leon. Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : Academic electronic press, 

2002, s. 48. 
88

 DVOŘÁKOVÁ, ref. 67, s. 236. 
89

 MÁLYUSZ, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár I. (1387 – 1399). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951, č. 4847, 

s. 534-535, 24. jún 1397. „... in eorum iustis viis et processibus pro debitis et offensis aliorum in rebus 

et personis captivarent, arestarent, prohiberent et inpignorarent ac diversimode sepe sepius dampnificarent 

ipsorumque iudicio et iudicatui astare compellerent et coartarent nulla prius, ut conveniens 

foret, ab eisdem preposito et capitulo vel eorum officialibus super premissis iustitia postulata...― 
90

 SOKOLOVSKÝ, Leon. Spísomňovanie v správnej a súdnej praxi stredovekej dediny na Slovensku. In Zborník 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica, 2002, roč. 45, s. 165. 



HISTORIA NOVA  13 

30 

 

register Jána z Nových Sadov. Zachoval sa zrejme iba vďaka okolnosti, ţe sa stal súčasťou 

rodového archívu. Do súpisov sa však často nezapisovali tie usadlosti , ktoré boli od platenia 

oslobodené. Išlo o hospodárstva richtárov, o farské hospodárstva, o usadlosti slobodníkov, 

armalistov a dočasne aj pohorelcov alebo priveľmi chudobných poddaných neschopných 

(niekedy aj chorobu) platiť dane.
91

 

Porta (v slovenskom preklade brána) v stredovekom Uhorsku označovala daņovú 

jednotku, na ktorú sa od roku 1323 vymeriavala výška štátnej dane. Podľa prvotnej definície 

išlo o bránu do roľníckej usadlosti – dvora, ktorou mohol prejsť plne naloţený sedliacky voz 

so záprahom. Za bránou sa však mohli nachádzať viaceré príbytky – domácnosti. Porta teda 

znamenala sedliacke hospodárstvo, na ktorom mohlo ţiť viacero rodín. Bádateľ, ktorý sa dnes 

snaţí prepočítať porty na počet obyvateľov, sa tak nevyhnutne dostane do značných ťaţkostí. 

Skutočnosť, ţe porta nie je totoţná s domom jednej rodiny, je len jednou z viacerých príčin 

týchto komplikácií. Druhým dôvodom problematickosti zisťovania presného počtu obyvateľov 

v stredoveku je, ţe vtedajšie portálne súpisy evidovali len zdaņované obyvateľstvo. Ďalším 

dôvodom nemoţnosti uskutočnenia presných demografických výpočtov je skutočnosť, 

ţe nevieme presne určiť, koľko príslušníkov vtedy v priemere mávala jedna rodina. Keďţe však 

v stredoveku nejestvovali sčítania obyvateľstva, portálne súpisy predstavujú jediný podklad 

na odhad aspoņ pribliţnej demografickej situácie v tom období.
92

 

Portálny súpis z roku 1452 odhaľuje informácie o počte usadlostí – daņových 

jednotiek – v jednotlivých obciach a mestečkách 1 slúţnovského okresu. To nám môţe aspoņ 

čiastočne pomôcť ukázať líniu demografického vývoja obyvateľstva. Keby sme rátali, 

ţe na jednej usadlosti môţu bývať pribliţne 4 rodiny po 5 členov, ako to pri určovaní 

kvocientu na prepočet obyvateľstva z počtu port v období pred Moháčom určil I. Acsády, 

znamenalo by to spolu 20 ľudí. Keby sme počítali, ţe k väčšej sedliackej rodine by patrilo aj 

široké príbuzenstvo a taktieţ väčší počet čeľade, 1 sedliacka rodina by mohla dosiahnuť aj 

počet 15 − 20 osôb. Potom za 1 bránou by mohlo bývať od 5 do 80 ľudí.
93

 Dediny ani 

mestečká v tom čase nedisponovali veľkým počtom obyvateľstva, stačila jedna väčšia 

katastrofa, ako napríklad poţiar alebo vojna, a mohlo sa stať, ţe sa úplne vyľudnili. 

V prípade, ţe sa do nich v krátkom čase nenasťahovalo nové obyvateľstvo, došlo k ich 
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celkovému zániku, takţe dnes o ich prítomnosti podávajú súčasníkom svedectvo uţ len 

chotárne názvy. Príkladom sú zaniknuté obce Lubov medzi Piešťanmi a Hornou Stredou 

alebo Piešťanská Lehota.
94

 

 

Portálny súpis z roku 1452 

Register o vyberaní zisku kráľovskej komory v Nitrianskej ţupe v obvode slúţneho Jána z 

Nových Sadov 

Obec 
Označenie obce 

v prameni 

Počet port 

(zdaniteľných 

usadlostí) 

Vlastník 

Hrubý odhad 

počtu 

obyvateľov 

Zbehy Izbeg 19 

ostrihomský 

arcibiskup 370 

Alekšince Elekche 20 Ondrej z Alekšiniec 400 

Koplotovce Kaplat 17 

Michal z 

Koplotoviec 340 

Ratnovce Rathon 12 Matej z Ratnoviec 240 

Červeník Wereswar 33 Ondrej Pečeneh 660 

Šulekovo Berekzek 17 Mikuláš Katona 340 

Zelenice Zela 8 

podbán Osvald, syn 

Juraja, z Bučian  

 
150 

Dolné Zelenice Kyszela 6 

podbán Osvald, syn 

Juraja, z Bučian  

 
120 

Malé Bučany Kysbuchan 9 Ladislav Bodok 180 

Veľké Bučany Nagbuchan 16 Ladislav Bodok 320 

Trakovice Karkotz 47 

podbán Osvald, syn 

Juraja, z Bučian  

 
940 

Ratkovce Ratkowtz 12 Maršalek 240 

Pečeņady Pethened 23 Pavol Bánffy 460 

Svätý Peter Zenthpeterfalwa 23 Mikuláš Ujlaki 460 

Kľačany Kelechen 36 Mikuláš Ujlaki 720 

*Díč Dych 15 Mikuláš Ujlaki 300 

*Čanadov Chened 4 Mikuláš Ujlaki 80 

Jalšové Ewlso 6 Mikuláš Ujlaki 120 

Madunice Medencz 8 Mikuláš Ujlaki 160 

Posádka (?) Zewldwar 16 Mikuláš Ujlaki 320 

Piešťany Pesthien 53 Mikuláš Ujlaki 1060 

Banka Banya 6 Mikuláš Ujlaki 120 

Siladice Zylag 20 Peter z Bašky 400 

Starý Hlohovec Starý Hlohovec 40 Mikuláš Ujlaki 800 

mestečko Hlohovec Galgocz opidum 118 Mikuláš Ujlaki 2360 
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Uvedená tabuľka predstavuje porovnanie počtu port okolitých sídel s Koplotovcami. 

Porovnávané sídla sú vybraté na základe ich geografickej blízkosti ku Koplotovciam. V roku 

1452 mali Koplotovce 17 zdaniteľných port. V hrubom odhade počtu obyvateľov by to podľa 

stanovenia od I. Acsádyho predstavovalo pribliţne 340 ľudí. Ján z Koplotoviec bol v tomto 

období uţ mŕtvy, vtedajším majiteľom Koplotoviec bol Michal z Koplotoviec. Dnes uţ 

zaniknutá dedina *Čanadov, ktorá sa vyvinula v chotári obce Koplotovce – čo v stredoveku 

nebola nijako výnimočná situácia –, bola v porovnaní s Koplotovcami pribliţne 4-krát 

menšia, pretoţe v roku 1452 sa tu uvádzajú len 4 zdaniteľné porty. Z toho moţno vyvodiť, 

ţe uţ v tomto období bola zrejme v štádiu zániku. Najmenšou dedinou vo vybranej vzorke bol 

*Čanadov (4 porty).
95

 

V roku 1576 mali Koplotovce (Kaplath) uţ len 8,5 zdaniteľnej porty, 2 porty sa 

v súpise uvádzajú ako opustené (deserta). Okrem toho v Koplotovciach bývali aj 14 ţeliari 

(inquilini).
96

 Tento údaj moţno interpretovať ako 14 rodín. Podľa Kohútovej však aj opustené 

usadlosti mohol obývať aj väčší počet ľudí.
97

 Dodávam, ţe ţeliar bol poddaný s domom 

a priľahlým pozemkom v intraviláne, prípadne i menšou výmerou pôdy v extraviláne, ktorá 

však nedosahovala výmeru sedliackej usadlosti na príslušnom panstve. Jeho spoločenské 

postavenie bolo medzi sedliakom – poddaným s domom a pôdou v extraviláne – 

a podţeliarom, ktorý nemal v drţbe ţiadnu pôdu. Podľa súpisu domov Nitrianskej ţupy z roku 

1598 mali Koplotovce (Kaplatt) uţ len 14 domov.
98

 Počet domov podľa súpisov z roku 1600 

a 1601 klesol v Koplotovciach dokonca na 6 domov.
99

 Drastické zníţenie počtu zdaniteľných 

domov v Koplotovciach na konci 16. a začiatku 17. storočia moţno vysvetliť schudobnením 

i poklesom počtu obyvateľstva v dôsledku osmanského ohrozenia. V roku 1599 Osmani 

vpadli do oblasti Hlohovca. Naloţení korisťou sa z ťaţenia na stredné Slovensko vracali 

na juh Ponitrím cez mestečká patriace Turzovcom, t. j. Nitrianske Pravno, Prievidzu, Bojnice 

a Hlohovec, a odtiaľ cez Veľký Kýr a Ivanku pri Nitre a priľahlé osady patriace 

do Novozámockého panstva, t. j. Tvrdošovce, Ņárhíd a Čifáre. Neušetrili ani obyvateľstvo, 

ktoré stihlo prejsť rieku Váh a strhlo za sebou mosty v domnienke, ţe tak bude v bezpečí. 

Osmanom sa totiţ rieku Váh podarilo prebrodiť.
100

 Ešte v tom istom roku prešiel 
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cez Hlohovec smerom k Čachticiam dovtedy najpočetnejší oddiel osmanského vojska, okolo 

15 000 muţov, ktorý spôsobil značné škody.
101

 Osmani istotne vyplienili aj okolité 

nechránené dediny, ako boli aj Koplotovce, pričom so sebou odvliekli aj veľké mnoţstvo 

ľudí.
102

 

 

Dedina *Čanadov (maď. Csened) 

 

Prvá písomná zmienka o dedine *Čanadov pochádza z listiny hodnoverného miesta 

Zoborského kláštora z 1. januára 1393.
103

 Ján, syn Erneho, a Ondrej, syn Petra, zvaného 

Chapow, obaja z blízkeho Trhovišťa (de Wasard), vtedy predali za 6 hrivien denárov lesy 

nad cestou vedúcou do Hlohovca (Galgoch), ktoré sa nachádzali na mieste zvanom Nemecká 

cesta (Nemethwth), v susedstve osád Jalšové (Elseu) a *Čanadov (Chened)
104

, vdove Kláre 

a jej mladšiemu synovi Mikulášovi. Prvá písomná zmienka tu, samozrejme, neoznačuje 

obdobie vzniku dediny. Podľa uţ spomenutého predpokladu bol *Čanadov pomenovaný 

po Čanádovi, ktorý bol otcom spomenutého vlastníka dediny – Stojslava. V takom prípade by 

vznikol niekedy do polovice 12. storočia. 

V roku 1422 Anna, vdova po mačvianskom bánovi Ladislavovi Ujlakim, listinou 

vydanou v Hlohovci (Galgoch) vymenovala za kastelána Hlohovského hradu zemana Imricha 

zo Šimonovian (de Symoni; dnes súčasť Partizánskeho). Zároveņ mu darovala viacero 

majetkov, a to dediny Starý Hlohovec (Veterigalgoch), Svätý Peter (Zenpeterfalua) spolu 

s miestnym brodom, ďalej mýto, ktoré sa vyberalo od pocestných v Hlohovci (telonio 

de eadem Galgoch), a dediny Pastuchov (Paztoh), *Díč (Dychy), Bojničky (Bayouch), 

Tekoľdany (Tekeuld), predmetný *Čanadov (Chened), Kľačany (Kelechen), Zelenice (Zela) 

a Trakovice (Karkoch) spolu s tamojším mýtom. Udelila mu ich so všetkými dôchodkami, 

naturálnymi dávkami (rentami) odvádzanými zemepanskej vrchnosti, okrem deviatkov z vína, 
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ktoré si ponechala vdova Anna pre seba.
105

 *Čanadov teda v tom období patril 

do Hlohovského hradného panstva, ktoré vlastnili Ujlakiovci. 

Podľa spomenutého súpisu z roku 1452 bol *Čanadov so 4 tamojšími zdaniteľnými 

portami najmenšou dedinou na panstve. Štrnásteho septembra 1453 uhorský kráľ Ladislav 

Pohrobok nanovo daroval Mikulášovi Ujlakimu panstvá Hlohovec a Tematín.
106

 

K Hlohoveckému hradu vtedy prináleţalo mestečko Hlohovec (Galgocz) spolu s mýtom, brod 

cez rieku Váh, Starý Hlohovec (Ogolgocz), Svätý Peter (Zenthpeterfalwa), Dvorníky 

(Wdwarnok), Malé Záluţie (pôvodne Ujlaček, Kyswylak) spolu s mýtom, Bojničky (Bayoncz), 

Posádka (?) (Zeldwar)
107

, *Díč (Dychy), Kľačany (Kelechen), *Čanadov (Chened), Jalšové 

(Jalswa), Orešany (Dyos), Lehotu (Lechotha alias Lehothka), Pastuchov (Pazthoh) 

a Madunice (Medencz). 

Roku 1525 sa Čanadov uţ ako majer dostal spolu so samotami *Díč a *Čalád 

a okolitými dedinami dostali na základe donácie kráľa Ľudovíta II. Jagelovského 

do vlastníctva Alexeja Turzu (Thurza). Ako samota bol ešte zaznamenaný v roku 1906 

na katastrálnych mapách obce Koplotovce (Csenede puszta, Csenede). V katastrálnom území 

obce Pastuchov J. Hladký zistil pole Čanadov, na základe čoho vraj *Čanadov v stredoveku 

leţal medzi Pastuchovom a Koplotovcami.
108

 Podľa T. Hrubého dedina *Čanadov susedila 

s Jalšovým.
109

 E. Pál zakresil *Čanadov na západ od dnešného Pastuchova, v priestore medzi 

Pastuchovom a Hlohovcom. Juţne od *Čanadova na mapu zaznamenal *Díč.
110

 Podľa 

zachovaných katastrálnych máp z konca 19. storočia však *Čanadov (Csenede puszta, 

Csenede) v skutočnosti susedil na severovýchode s Jalšovým, na severe s Drahovcami 

(Drahócz) a na západe s Madunicami (Madunicz). 

Z roku 1559 poznáme výpovede Michala, Jána a Gašpara de Mére o ich práve na celú 

dedinu Koplotovce (Kaplath), majer *Čanadov (Chened) a na vlastnícke čiastky v dedinách 

Horné Otrokovce (Felsö Atrak), Šalgovce (Sook), Dolné Trhovište (Alsowasard) a Ratnovce 
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(Rathon), všetko lokality v Nitrianskej ţupe. Táto kráľovská donácia (dar) však bola 

napadnutá Františkom z Koplotoviec.
111

 V roku 1600 získali zaniknutú dedinu *Čanadov 

spolu so susednými Koplotovcami Ján Beycsy a Pavol Gostoni (Goszthonyi).
112

 

A. Habovštiak vykonal v roku 1992 spolu s P. Novosedlíkom (pracovníkom 

Vlastivedného múzea Hlohovec) povrchový prieskum v chotárnej časti Koplotoviec zvanej 

Čanadov. Predmetom ich záujmu boli svah medzi inundačným územím Váhu a štátnou cestou 

na úseku Koplotovce – Jalšové a okolie prícestnej Kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Našli 

drobné úlomky stredovekej a včasnonovovekej keramiky z 13. – 17. storočia, zhluky 

rozvlečených pieskovcových sčasti opracovaných kameņov, hrudy prepálenej hliny 

(mazanice) a úlomky zvieracích kostí. Pomerne nevýrazné stopy po osídlení však moţno 

vysvetliť tým, ţe v lokalite sa v minulosti viackrát zosunula pôda zo strmého svahu 

nad cestou. Staršie kultúrne vrstvy tak mohli byť čiastočne prekryté zosunutou zeminou. 

Osídlenie na majeri Čanadov celkom zaniklo okolo polovice 18. storočia v dôsledku váţskych 

záplav.
113

 Podľa miestnej povesti sa traduje, ţe vţdy o polnoci na svätého Jána sa stratený 

Čanadov vraj zjaví aj s kostolom. Počuť zvony i hlasy ľudí. Akoby tu ţivot pokračoval 

ďalej.
114

 

Záplavy bývali v Koplotovciach beţnými aţ do začiatku budovania ochrannej hrádze 

popri ľavom brehu Váhu v auguste 1960. V roku 1957 je zaznamenaná v miestnej kronike 

veľká povodeņ trvajúca asi 1 týţdeņ. Tamojšiemu jednotnému roľníckemu druţstvu (JRD) 

spôsobila veľké škody na poliach v blízkosti Váhu. Ešte v druhej polovici júla 1960 sa Váh 

rozlial na všetky pozemky JRD vo svojej blízkosti, a zaplavil tak 47 hektárov pôdy (z toho 20 

hektárov pasienkov).
115
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History of the Village Koplotovce 1113 – 1452 

 

The study deals with the history of Koplotovce in the years 1113 – 1452. In the introduction it focuses 

on the oldest written reference in Zobor Deeds from the year 1113, according to which a half of the 

village was owned by castellans (castle servants). Concerning the etymology of the name of 

Koplotovce, the study provides several theories about its origin. The most probable one says that the 

name was created from a strengthening prefix ko- and a common noun plot (fence) with a suffix of 

place -ovec. Thus it expressed a place of a strengthened fence. Chríby, another regional name, denoted 

low hillocks or uplands and Kostolné hory (commonly referred to as Kostolné) apparently indicates 

the existence of a Romanesque church or maybe the property of the church. 

The main part of the study describes the village's property owners in the years 1185 – 1452. The 

oldest recorded owners of Koplotovce were Stojslav, son of Čanad (1185) from the House of Poznans 

of Blatnica and Nový Sad, and Zobor monastery of St. Hyppolitus which owned a half of the village in 

1113 (and then in 1276 and 1319). Stojslav's closest relatives were recorded as the holders of the 

village in 1264. Before 1272 a part of the village belonged to Aba, son of Aba, called Örnagy. 

However, according to a document from 1276, another part of the village was still in the ownership of 

St. Hyppolitus monastery on the Zobor mountain. Another important owner was Abrahám Ryšavý and 

his descendants. The first nobleman recorded with a predicate „of Koplotovce― (de Kaplat) – Andrew 

(Ondrej), son of John (Ján) – was mentioned in 1355. The most important owner of the village was 

John (Ján), son of Peter of Koplotovce, who served at the court of Sigismund of Luxembourg, the 

King of Hungary, the King of Germany and the Holy Roman Emperor. In 1433 John was recorded as a 

knight and magister armorum camarae imperatoris. 

The conclusion of the study deals briefly with the demography and the inhabited area of 

Koplotovce after 1452 (up to 1601) and also with a vanished village of Čanadov (Čened) which was 

recorded until the end of the 12
th
 century. 

 

Keywords: Koplotovce, Zobor Deeds (1113), 1113 – 1452 
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Margaréta z Anjou vo vybraných prameňoch 
 

Laura Szegfüová 

 

Témou predkladanej štúdie je anglická kráľovná Margaréta z Anjou v prameņoch. 

Kráľovná aj za svojho ţivota, aj po svojej smrti bola hodnotená kontroverzne. Naším cieľom 

je sledovať vývin zobrazenia jej osoby v prameņoch, pričom kladieme dôraz aj na politickú 

situáciu doby, v ktorej dané diela vznikli, a jej vplyv na autorov. Aby sme si najprv ujasnili jej 

rolu v anglických dejinách, pred analýzou prameņov predstavíme jej stručný ţivotopis. 

Margaréta z Anjou bola dcérou Reného z Anjou a Izabely Lotrinskej. Narodila sa 

23. marca 1429 ako ich piate dieťa v kaštieli Pount à Mousson.
1
 Margarétin otec sa väčšinou 

spomína ako kráľ René, v skutočnosti však bol kráľom bez kráľovstva. Bol titulárnym 

panovníkom Kráľovstva Dvoch Sicílií, Neapolska a Jeruzalema, skutočnú moc však nikdy 

nemal.
2
 Jeho sestra, Mária z Anjou, sa stala kráľovnou Francúzska ako manţelka Karola VII. 

Margaréta bola teda neterou francúzskeho kráľovského páru.
3
 Ako dieťa ţila väčšinu času 

so svojou matkou, keďţe kráľ René strávil tieto roky vo väzení.
4
 Keď Izabela odcestovala 

do Neapolska, aby zachránila manţelov nárok na trón, Margarétu zverila do rúk jej starej 

matky, Jolandy Aragónskej. Ona zabezpečila, aby Margaréta dostala vhodné vzdelanie.
5
 

V časoch Margarétinho detstva uţ dlhé roky zúril medzi Francúzskom a Anglickom 

konflikt známy ako Storočná vojna.
6
 V roku 1444 Angličania navrhli prímerie, ktoré by 

spečatil sobáš medzi niektorou francúzskou princeznou a mladým anglickým kráľom 

Henrichom VI. Karol VII. namiesto vlastných dcér ponúkol Henrichovi ruku svojej netere. 

Takto sa stala pätnásťročná Margaréta z Anjou anglickou kráľovnou.
7
 

Kráľ a kráľovná mali veľmi odlišné osobnosti. Dvadsaťtriročný Henrich bol skoro 

od narodenia kráľom, obklopený staršími radcami a dvoranmi. Ţil osamelo, odtrhnutý 

od reálneho sveta. Bol známy svojou poboţnosťou, osobnosťou sa viac podobal na mnícha 

                                                 
1
 ABBOTT, Jacob. Margaret of Anjou. [online] New York; London : Harper & Brothers Publishers, 1901, s. 60-

61. Dostupné na internete: <https://archive.org/details/margaretanjou00abbogoog> 
2
 CASTOR, Helen. She-wolves. The women who ruled England before Elizabeth. London : Faber and Faber, 

2010, s. 321. 
3
 CASTOR, ref. 2, s. 323. 
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ako na panovníka. Margaréta bola jeho opakom. Vyrástla medzi silnými, na stredoveké 

pomery výnimočne vplyvnými ţenami, ktoré jej slúţili ako príklad. Ako jej stará matka, 

Jolanda Aragónska, tak jej matka, Izabela Lotrinská riadili svoje panstvá za neprítomnosti 

svojich manţelov, a keď bolo treba, aj bojovali za ich práva. Pochádzajúc z takéhoto 

prostredia pre Margarétu bolo samozrejmé, ţe pri slabom kráľovi, ako bol jej manţel, bude 

silnejšou osobnosťou ona.
8
 

Margaréta ako anglická kráľovná podľa práva nemala ţiadny politický vplyv, iba 

titul.
9
 Angličania od kráľovnej očakávali pasivitu a prvých osem rokov im Margaréta v zásade 

vyhovela. V tomto období uţ môţeme nájsť náznaky jej budúcej politickej kariéry, tie však 

ešte neboli aţ tak kontroverzné.
10

 Dôleţitým pre Margarétu sa stal rok 1453, keď po ôsmich 

rokoch bezdetného manţelstva otehotnela a 13. októbra porodila dediča trónu, princa 

Eduarda.
11

 V tom istom roku v júli sa odohrala bitka pri Castillone, ktorá znamenala 

definitívnu poráţku Angličanov a koniec Storočnej vojny. Keď sa táto nešťastná správa 

dostala ku kráľovi Henrichovi, jeho slabá povaha to nezniesla. Upadol do katatonického 

stavu, čo sa prejavilo v tom, ţe úplne prestal vnímať okolitý svet. Dobová medicína zlyhala 

pri takýchto prípadoch, aţ v 20. storočí zistili odborníci, ţe pravdepodobne išlo 

o schizofréniu.
12

 

Narodenie princa Eduarda malo veľký vplyv na politickú kariéru Margaréty. Keďţe 

niekto musel vládnuť počas neschopnosti kráľa Henricha, v mene svojho syna sa chcela stať 

regentkou.
13

 Avšak v Anglicku 15. storočia to nebolo jednoduché. Šľachtici jednoznačne 

odmietli jej návrh a v marci 1454 sa rozhodli, ţe za kráľovej neschopnosti bude zaņho 

vládnuť rada šľachticov. Na jej čelo ako protektora vymenovali Richarda, vojvodu z Yorku,
14

 

ktorý bol najbliţší ţijúci muţský príbuzný kráľa.
15

 Yorkov protektorát však netrval dlho, 

keďţe kráľ sa uzdravil koncom roka 1454 a vo februári 1455 ho aj zbavil úradu.
16

 Toto 
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obdobie bolo poznačené súperením vojvodu z Yorku a Edmunda Beauforta,
17

 vojvodu 

zo Somersetu. York predstavoval reformnú stranu, ktorá vnímala aktuálny politický reţim 

kriticky. Somerset bol vodcom druhej, dvorskej strany, ktorá reţim obhajovala.
18

 Ich prvý 

ozbrojený konflikt, prvá bitka pri St. Albans v roku 1455 znamenala začiatok vojny dnes 

známej ako Vojna ruţí.
19

 

Do obdobia po bitke pri St. Albans sa datuje začiatok Margarétinej politickej kariéry. 

Začali ju vnímať ako vedúcu silu dvorskej strany, ktorá tvorila opozíciu Yorkovcom.
20

 Jej 

cieľom bolo chrániť trón svojho manţela a predovšetkým nároky svojho syna pred hrozbou, 

ktorú stelesņoval vojvoda z Yorku a jeho stúpenci. V roku 1456 kráľovná a princ opustili 

Londýn a čoskoro ich nasledoval aj kráľ. Kráľovská moc sa sústredila na lancasterských 

majetkoch, v mestách Coventry, Leicester a Tutbury. Margaréta dosiahla, aby boli vysoké 

štátne funkcie udelené muţom, ktorí ju podporovali. Ich pomocou získala prístup k riadeniu 

krajiny.
21

 V tom období, aţ do roku 1460 nešlo o dynastický konflikt, ale o kritiku vlády, 

ktorú bolo treba zreformovať.
22

 Postupne však vzrastal počet šľachticov, ktorí si mysleli, 

ţe Henrich VI. je neschopným kráľom, teda nemal by ďalej panovať.
23

 

Kráľovná Margaréta sa nemohla osobne zúčastniť bitiek, keďţe vedenie vojny v tej 

dobe bolo jednoznačne muţskou záleţitosťou.
24

 Napriek tomu Lancasterských vojakov 

nazývali aj ako queen‘s gallants, teda kráľovnini gavalieri.
25

 Do roku 1459 sa neodohrala 

ţiadna bitka medzi bojujúcimi stranami, potom však jedna nasledovala za druhou. Počas 

vojny kráľ Henrich strácal akúkoľvek svoju autoritu. Aj Margaréta postupne prichádzala 

o dôveru obyvateľstva, ľudia čoraz viac spochybņovali legitímnosť jej činnosti.
26

 Udalosti sa 

ešte viac skomplikovali, keď sa v septembri 1460 vojvoda z Yorku odhodlal uplatniť svoj 

nárok na trón. Bolo to však ťaţšie, neţ si myslel.
27

 Dovtedy sa bojovalo proti zlým radcom, 

verejne spochybniť legitimitu panovníka sa nikto neopováţil.
28

 Parlament v októbri prijal Act 
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of accord, ktorý bol akýmsi kompromisom. Kráľ mal zostať na tróne aţ do svojej smrti, alebo 

kým sa ho sám nevzdá. Nemal ho však nasledovať jeho syn Eduard, ale vojvoda z Yorku 

a jeho dediči.
29

 

Tento kompromis bol pre kráľovnú neakceptovateľný. Jej syna vydedili, uţ nebol 

následníkom trónu. Okrem toho tento akt veľmi váţne ovplyvnil aj jej situáciu. Ona totiţ 

všetky svoje činy konala v mene svojho syna a v takejto situácii sa uţ nemohla naņho 

odvolávať.
30

 Margaréta bola odhodlaná bojovať, o pomoc poţiadala škótsku regentku, Máriu 

z Guelders, ktorá vládla v mene svojho neplnoletého syna, Jakuba III.
31

 Čoskoro na to, v bitke 

pri Wakefielde v decembri 1460, prišiel o ţivot vojvoda z Yorku.
32

 Po ņom sa dostal 

do popredia jeho syn, osemnásťročný Eduard, earl z March, nový vojvoda z Yorku. 

Obyvatelia juţných grófstiev a aj Londýna sa prikláņali k Yorkovcom, namiesto kráľovnej 

podporovali Eduarda.
33

 Toto bolo pre Margarétu osudné, keďţe na začiatku roka 1461 

Londýnčania odmietli vpustiť kráľovnú s jej armádou do mesta. Brány hlavného mesta 

otvorili radšej Eduardovi.
34

 Mladý vojvoda sa odhodlal uplatniť svoj nárok na trón a 4. marca 

1461 sa vyhlásil za kráľa ako Eduard IV. Svojim príjemným vzhľadom, mladým vekom 

a vojenskými schopnosťami si získal priazeņ ľudí.
35

 Definitívne to potvrdila 29. marca 1461 

bitka pri Towtone, ktorá skončila víťazstvom Yorkovcov. Eduard IV. bol uznaný za 

panovníka, začala sa chystať jeho korunovácia. Margaréta, Henrich a ich syn Eduard museli 

utiecť, aby si zachránili svoje ţivoty. Ešte v tú noc sa vydali na sever do Škótska. Od toho dņa 

uţ kráľovskou rodinou neboli.
36

 

Bitka pri Towtone uzavrela prvú etapu Vojny ruţí. Pozícia Margaréty by ťaţko mohla 

byť horšia, ona sa však nevzdala definitívne. Dúfala, ţe zo Škótska sa jej podarí zabezpečiť 

francúzsku pomoc. Jej strýko Karol VII. však ešte v tom roku zomrel. Bolo treba presvedčiť 

jeho syna a následníka, Ľudovíta XI.
37

 To sa jej napokon podarilo v roku 1462, keď aj 

odcestovala do Francúzska. Do Anglicka sa vrátila s francúzskou armádou.
38

 Jej snahy však 

boli márne, trón naspäť nezískala. V nasledujúcom roku sa musela vrátiť do Francúzska aj 

so svojim synom, kde si zariadili menší a chudobnejší dvor a ţili aţ do konca desaťročia. Jej 

                                                 
29

 NEILLANDS, ref. 28, s. 82. 
30

 CASTOR, ref. 2, s. 370. 
31

 GRISTWOOD, ref. 7, s. 66. 
32

 HICKS, ref. 16, s. 160. 
33

 CASTOR, ref. 2, s. 365. 
34

 GRISTWOOD, ref. 7, s. 70. 
35

 NEILLANDS, ref. 28, s. 90. 
36

 CASTOR, ref. 2, s. 376. 
37

 GRISTWOOD, ref. 7, s. 77. 
38

 Tamţe, s. 93. 



HISTORIA NOVA  13 

45 

 

manţel zostal v Anglicku, ale v roku 1465 ho Yorkovci chytili a uväznili v Toweri. Margaréta 

však naďalej dúfala, ţe jej syn sa ešte môţe stať kráľom a v tomto duchu ho i vychovávala. 

Bolo jasné, ţe je ochotná pre to spraviť naozaj všetko. Ilustruje to aj skutočnosť, ţe napokon 

uzavrela spojenectvo s jedným zo svojich najväčších nepriateľov, Richardom Nevillom,
39

 

earlom z Warwicku. Neprinieslo to však nič dobré. Jej politická kariéra definitívne skončila 

v roku 1471, keď v bitke pri Tewkesbury zomrel jej 18-ročný syn Eduard.
40

 Do svojej smrti 

ţila vo Francúzsku osamelo, odkázaná na milosť svojho bratranca, francúzskeho kráľa 

Ľudovíta XI. Keď v roku 1482 zomrela, svet uţ skoro zabudol na ţenu, ktorá bola kedysi 

anglickou kráľovnou a vedúcou silou Lancasterovcov.
41

 

 

Všeobecný prehľad prameňov 

 

O Margaréte z Anjou sú dostupné pramene rôzneho charakteru. K dispozícii sú 

kroniky, ktoré vznikli za jej ţivota. Prvou je Gregory‘s Chronicle. Jej autorom bol William 

Gregory, starosta Londýna. Svoju kroniku začal písať v rokoch 1451 – 1452, ale dokončiť ju 

nestihol. Keďţe rozprávanie končí v roku 1469, posledné časti vznikli po jeho smrti. Je 

zaujímavá preto, lebo je to prvá kronika, ktorá zvýrazņuje Margarétinu rolu vo Vojne ruţí, 

pričom autor o nej píše pomerne neutrálne.
42

 Druhou dobovou kronikou je An English 

Chronicle of the Reigns of Richard II., Henry IV., Henry V. and Henry VI. written before the 

year 1471.
43

 Opisuje obdobie od vlády Richarda II. aţ do roku 1461. Jej autor je neznámy, ale 

isté je, ţe bol yorkistickým sympatizantom, čo značne ovplyvnilo jeho negatívne názory 

na kráľovnú.
44

 Treťou je Warkworth‗s Chronicle z rokov 1478 – 1482, v ktorej je kráľovná 

prekvapivo pasívna, autor ju nepovaţuje za zaujímavú a nepripisuje jej ţiadne významné 

činy.
45

 Margarétou sa zaoberá aj Hardyng‘s Chronicle. Jej autor, John Hardyng venoval prvú 
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časť svojej kroniky Henrichovi VI., druhú vojvodovi z Yorku, z čoho vyplýva, ţe počas 

písania zmenil svoj názor na kráľovnú.
46

 Okrem kroník máme k dispozícií aj iné dobové spisy 

o Margaréte. Takým je napríklad list milánskeho veľvyslanca Raffaela de Negru z roku 

1458,
47

 alebo korešpondencia rodiny Pastonovej.
48

 Zachovali sa aj básne o kráľovnej. Medzi 

pozitívne zmýšľajúce patrí báseņ, ktorá vznikla k príleţitosti jej vstupu do Londýna v roku 

1445.
49

 Niektoré ju hodnotili negatívne, napríklad politické básne, ktoré pochádzajú z obdobia 

vlády Yorkovskej dynastie.
50

 

Neskoršie kroniky väčšinou podávajú negatívny obraz o Margaréte. Prvou dôleţitou je 

New Chronicles of England and France od Roberta Fabyana, ktorá bola dokončená v roku 

1504. Vznikla za vlády Tudorovskej dynastie, ktorá odvodzovala svoj pôvod od Lancasterskej 

vetvy Plantagenetovskej dynastie, čo ovplyvnilo aj autorov prístup k Margaréte. Jej činy 

podáva v pozitívnejšom svetle.
51

 Toto dielo sčasti vplývalo aj na neskoršie kroniky, ktoré 

vznikli v Tudorovskom období. Takými sú napríklad The Union of the Two Noble and Illustre 

Families of Lancastre and Yorke od Edwarda Halla a Holinshed‘s Chronicles od Raphaela 

Holinsheda. Tieto dve diela sú veľmi podobné. I keď spomenuli aj Margarétine pozitívne 

vlastnosti, v konečnom dôsledku ju charakterizovali negatívne.
52

 Najznámejšou kronikou 

tohto obdobia je dielo Anglica Historia od talianskeho humanistu, Polydora Vergila, ktorá 

prvýkrát vyšla tlačou v roku 1534.
53

 Hallovou a s Holinshedovou kronikou sa inšpiroval aj 

William Shakespeare vo svojich dielach. Margaréta z Anjou sa objaví v troch častiach 

Henricha VI. a v Richardovi III. 

Na podrobnejší rozbor sme si vybrali štyri pramene, pričom sme kládli dôraz na to, 

aby boli rôzneho charakteru, písané z rôznych pohľadov a v rôznej dobe. Z dobových sme si 

vybrali báseņ z roku 1445, pretoţe je to jediný pozitívny opis kráľovnej. Pozrieme sa aj 

na dielo An English Chronicle, lebo je príkladom yorkistickej propagandy proti Margaréte. 

Z neskorších prameņov sme si vybrali kroniku Polydora Vergila, ktorá je zaujímavá preto, 

lebo autor opisoval udalosti po Margarétinej smrti, pričom ho ovplyvnila aj vtedajšia politická 
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situácia. Nakoniec sa budeme venovať tragédiám Williama Shakespeara, keďţe jeho opis 

Margaréty je najznámejší a dodnes ovplyvņuje názory na kráľovnú. 

 

Báseň Margaret of Anjou's entry into London 

 

Jedným z najstarších dokumentov o Margarétinom pôsobení v Anglicku je prameņ 

literárneho charakteru. Je to báseņ, ktorá vznikla v roku 1445 pri príleţitosti vstupu Margaréty 

ako anglickej kráľovnej do Londýna. Predpokladaným autorom je básnik John Lydgate. 

Báseņ je pomerne dlhá – má 23 strof, kaţdá s ôsmimi veršami – avšak autor sa často opakuje 

a vyjadruje tie isté myšlienky, len inými slovami. Ako príklad uvádzame prvé dve strofy. 

V prvej strofe autor v mene Londýnčanov srdečne privíta svoju novú kráľovnú, ktorá má 

prinášať blahobyt, radosť a hojnosť: 

Moost Cristen Princesse, by influence of Grace 

Doughter of Jherusalem, oure plesaunce 

And joie, welcome as evere princesse was, 

With hert entier and hool affiaunce, 

Causer of welth, joie, and abundaunce, 

Youre cite, youre poeple, youre subgites alle, 

With herte, with worde, with dede at youre entraunce, 

―Welcome, welcome, welcome‖ unto you calle.
54

 
 

Druhá strofa vyjadruje očakávania Angličanov od kráľovskej svadby. Dozvieme sa aj 

to, akú úlohu pripisovali Margaréte. Z tejto strofy vyplýva, ţe ju pokladali 

za sprostredkovateľku mieru a pokoja. Manţelstvo Henricha a Margaréty povaţovali 

za spojenie dvoch znepriatelených krajín, Anglicka a Francúzska. Kráľovná mala byť akýmsi 

symbolom tohto spojenectva. 

So trusteth youre poeple, with affiaunce, 

Through youre grace and highe benignité, 

Twixt the reawmes two, Englande and Fraunce, 

Pees shal approche, rest and unité, 

Mars sette aside, with alle hys cruelté, 

Whiche to longe hath troubled the reawmes tweyne, 

Bydynge youre coumfort in this adversité, 

Moost Cristen Princesse, oure lady sovereyne.
55

 
 

Na takomto vnímaní kráľovského manţelstva v tom čase nebolo nič nezvyčajné. Ţeny 

ako príslušníčky neţného pohlavia boli všeobecne pokladané za sprostredkovateľky mieru. 

Fungovalo to aj na niţších spoločenských úrovniach, ale úloha princezien bola 
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najhodnotnejšia. Ony totiţ dokázali, aj keď nepriamo, spacifikovať dve nepriateľské krajiny. 

Toto sa očakávalo aj od Margaréty. Mala byť ţivým symbolom ukončenia Storočnej vojny. 

Pri takomto ohromnom a dlhotrvajúcom konflikte to však bola obrovská zodpovednosť.
56

 

Neskôr, keď prímerie z Tours, čo Margaréta priniesla, uţ dávno nebolo platné a Francúzsko 

bolo znova povaţované za najväčšieho protivníka Angličanov, jej popularita váţne poklesla.
57

 

 

An English Chronicle 

 

Jednou z prvých kroník, ktoré sa venujú Margaréte, je An English Chronicle. Jej autor 

je neznámy, ale vieme o ņom, ţe bol yorkistickým sympatizantom, a preto kráľovnú 

Margarétu predstavoval v negatívnom svetle.
58

 Záznamy kroniky sú rozdelené podľa rokov, 

prípadne zahŕņajú aj obdobie dvoch. Rozsah záznamov je veľmi odlišný, pri niektorých 

rokoch nájdeme len pár riadkov, pri iných však pomerne veľa informácií. Roky 1459 – 1460 

sú v porovnaní s ostatnými plné informácií a analýz. V tejto časti sa autor venuje aj kráľovnej 

Margaréte v rámci dvoch odsekov. Začal kritikou vtedajšieho reţimu. Vyhlásil, ţe Anglicku 

v tej dobe chýbala dobrá vláda, z čoho obviņoval zlých poradcov, ktorí mali veľkú moc 

nad slabomyseľným kráľom: „In this same tyme, the reame of Englonde was oute of alle good 

gouernaunce, as it had be meny dayes before, for the kyng was simple and lad by couetous 

counseylle, and owed more then he was worthe.― 
59

 Panovník bol zadlţený a kráľovské 

majetky daroval svojim obľúbencom. Napriek daniam, ktoré ľudia odvádzali, kráľ skoro 

nemal z čoho ţiť. Vysvetlil to tým, ţe kráľovná so svojimi prívrţencami vládla krajine ako 

chcela a zhromaţďovala si bohatstvo: „The quene with such as were of her affynyte rewled 

the reame as her lyked, gaderyng ryches innumerable.‖
60

 Na príklade Margaréty autor 

kritizoval ţenskú vládu vo všeobecnosti tým, ţe poukázal na to, ako to dopadne, keď sa 

v rodine vymenia muţské a ţenské roly. A keď je zmätok v kráľovskej rodine, to isté čaká aj 

samotnú krajinu.
61

 

Veľká časť klebiet a propagandy proti Margaréte sa týkala jej neschopnosti porodiť 

potomka v prvých ôsmich rokoch manţelstva. Zabezpečenie dediča trónu bolo jednou 

z hlavných úloh kráľovien. V jej prípade to bolo ešte dôleţitejšie vzhľadom na to, ţe kráľ 

Henrich nemal ţiadneho súrodenca a jeho posledný ţijúci strýko, Humphrey, vojvoda 
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z Gloucesteru zomrel bezdetný v roku 1447. Kráľovský pár potreboval deti aj kvôli tomu, 

lebo to pokladali za Boţie poţehnanie manţelstva.
62

 V opačnom prípade boli kráľovné 

vo veľmi ťaţkej situácii. Aj v Margarétinom prípade sa šírili klebety o jej neplodnosti. 

Bezdetná kráľovná v očiach ľudu nesplnila svoju hlavnú povinnosť voči kráľovi a svojej 

krajine.
63

 Uţ v roku 1448 zatkli jedného roľníka, ktorý sa opováţil povedať, ţe kráľovná nie 

je hodná svojho titulu, lebo neporodila dieťa a kráľovstvo nemá princa.
64

 

Po narodení princa Eduarda sa tieto klebety zmenili. Napádali kráľovninu čistotu 

a vernosť, ktoré boli v tom období pokladané za najväčšie cnosti ţeny.
65

 S najväčšou 

intenzitou sa tieto klebety šírili okolo roku 1460, čo nie je náhoda. Vojvodovi z Yorku sa 

práve vtedy zišli tieto klebety, ktoré nielenţe potvrdzovali jeho nárok na trón, ale 

zdiskreditovali aj činnosť kráľovnej.
66

 An English chronicle podáva tieto správy veľmi 

zaujímavo, ale nejasne. Autor písal, ţe sa v tom čase rozprávalo, ţe princ Eduard nebol synom 

Margaréty: „The quene was defamed and desclaundered, that he that was called Prince, was 

nat hir sone― 
67

 Týmto spochybnil kráľovninu schopnosť porodiť zdravé dieťa 

a predpokladal, ţe ho vymenili po narodení.
68

 Týmto by Margaréta zlyhala ako ţena, keďţe 

vo vtedajšej spoločnosti bolo hlavnou úlohou manţeliek porodiť dieťa.
69

 Autor však týmto 

nedokončil myšlienku. V ďalšej časti vety princa vyhlásil za nelegitímneho, z čoho vyplývalo, 

ţe nemal nasledovať svojho otca: „but a bastard goten in avoutry; wherefore she dreding that 

he shulde nat succede hys fadre in the crowne of Englond.―
70

 Okrem toho, ţe obvinenie 

kráľovnej z nevery bolo oveľa ťaţšie a viac ju tým skompromitoval, ťaţšie ho bolo aj 

vyvrátiť, a týmto sa yorkistom oveľa viac zišlo. Viac ľudí bolo prítomných pri narodení 

princa, ktorí mohli svedčiť o tom, ţe Margaréta porodila svojho syna. Otcovstvo sa tak ľahko 

dokázať nedalo.
71

 Autor si aj viackrát protirečí, uţ samotným tvrdením, ţe princ Eduard je 

nelegitímny, teda nemal by nasledovať svojho otca.
72

 Oproti tvrdeniu, ţe Eduard nie je synom 

                                                 
62

 LAYNESMITH, ref. 40, s. 133. 
63

 Tamţe, s. 131. 
64

 GRISTWOOD, ref. 7, s. 34-35. 
65

 MAURER, ref. 50, s. 178. 
66

 CASTOR, ref. 2, s. 370. 
67

DAVIS, ref. 59, s. 79. Nejasné slovo hir sa objavuje v moderných prepisoch ako her, teda jej. GRISTWOOD, 

ref. 7, s. 60. Počas nášho výskumu sme sa nestretli s tým, ţe by slovo hir bolo interpretované ako his. 
68

 MAURER, ref. 50, s. 179. 
69

 Tamţe, s. 180. 
70

 DAVIS, ref. 59, s. 79. Autor neuvádza meno Margarétinho moţného milenca, z iných zdrojov však vieme, 

ţe v týchto klebetách sa najčastejšie objavilo meno vojvodu zo Somersetu. GRISTWOOD, ref. 7, s. 46. 
71

 MAURER, ref. 50, s. 181. 
72

 DAVIS, ref. 59, s. 79. 



HISTORIA NOVA  13 

50 

 

Margaréty, na ďalších stranách o nich píše ako o kráľovnej a jej synovi: „he went to his quene 

Margarete that came wyth the Northurmen, and hyr sone Edward.―
73

 

Nadväzujúc na to, ţe by Eduard nemal nasledovať Henricha na tróne, pokračoval tým, 

ţe Margaréta zhromaţdila svojich vojakov z Chestershire, aby spravili z jej syna kráľa a aby 

presvedčili Henricha, aby sa vzdal trónu v prospech Eduarda. To sa im však nepodarilo: 

„allyed vn to her alle the knyghtes and squyers of Chestreshyre for to haue theyre 

benyuolence […] trustyng thorough thayre streynghte to make her sone kyng; makyng pryue 

menys to some of the lordes of Englond for to styre the kyng that he shulde resygne the croune 

to hyre sone: but she coude nat bryng her purpos aboute.‖
74

 Toto je dôleţité ohľadom 

Margarétinej úlohy vo Vojne ruţí. Autor zdôraznil, ţe ona začala zbrojiť, aby za kaţdú cenu 

dosiahla to, čo chcela – dostať svojho syna na trón a zničiť vojvodu z Yorku.
75

 Kronika 

skončí v roku 1461, teda začiatkom vlády Eduarda IV. Obsahuje hlavné údaje, ktoré neskôr 

vytvorili aj dnes známy obraz o Margaréte, avšak tieto informácie spolu nie vţdy súvisia.
76

 

 

Anglica Historia 

 

Anglica Historia vznikla na začiatku 16. storočia, po skončení Vojny ruţí a po smrti 

Margaréty z Anjou. Jej autorom bol Polydore Vergil, humanista a vzdelanec talianskeho 

pôvodu, ktorý pôsobil na anglickom kráľovskom dvore v sluţbách Tudorovskej dynastie.
77

 

Kráľ Henrich VII. ho na konci svojej vlády poveril, aby spísal anglické dejiny. Cieľom tohto 

diela bolo prezentovať Tudorovskú dynastiu nielen v Anglicku, ale v celej Európe. Začiatkom 

16. storočia sa anglická historiografia zásadne zmenila. Vznikali diela, ktoré nielen 

vymenovali historické udalosti, ale hľadali príčiny a prepojenia medzi nimi. Táto zmena bola 

aj politicky motivovaná. Nová vládnuca dynastia, aby potvrdila svoju legitímnosť, 

potrebovala podať históriu v inom kontexte. Keďţe nástup Henricha VII. na trón mohol byť 

vnímaný ako ďalšia uzurpácia, bolo treba nájsť iné vysvetlenie. Henrich sa chcel prezentovať 

ako obnoviteľ mieru a poriadku po tridsať rokov trvajúcej občianskej vojne. K tomuto 

smeroval vo svojom diele aj Polydore Vergil.
78
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Anglica Historia pozostáva z dvadsiatich siedmich kníh, ktoré sú rozdelené podľa vlád 

jednotlivých panovníkov. Knihy sú ďalej rozdelené na kapitoly.
79

 Kronika je rozsiahla, ale 

kráľovnám, alebo ţenám všeobecne autor nevenuje veľkú pozornosť. Spomína ich len vtedy, 

keď je to nevyhnutne dôleţité k naplneniu cieľov svojho diela.
80

 Margaréta z Anjou sa 

prvýkrát objavila v 40. kapitole 23. knihy, ktorú autor venoval vláde Henricha VI. Písal o nej 

ako o ţene výnimočne krásnej a múdrej a pridal, ţe vzhľadom na svoje pohlavie bola aţ príliš 

inteligentná: „A woman fairer and more prudent than other woman, and endowed with 

a intelligence beyond the nature of her sex.‖
81

 Zvýraznil Margarétinu silnú povahu tým, ţe jej 

pripísal „muţské― vlastnosti ako prílišnú snaţivosť, horlivosť, dychtivosť po sláve. Pridal 

však aj to, ţe jej nechýbali ani „ţenské― vlastnosti, ako tvrdohlavosť a nerozhodnosť: „But his 

wife Margaret was a very prudent woman, eager for glory, full of reason, counsel, 

officiousness, and manlike enterprises, in whom you could see much intelligence, much 

diligence, much vigilance, much carefulness. But she was not free of a womanly nature, being 

headstrong and fickle.―
82

 Okrem toho, ţe mala podľa autora muţskú povahu, mala rada aj 

muţské činnosti, napríklad vedenie vojny, a to nie v mene kráľa, ale na čele svojich vlastných 

vojsk: „Queen Margaret certainly fought more successfully under her own auspices than 

those of her husband.―
83

 Zdôraznením jej neţenskosti autor poukázal na to, ţe Margaréta bola 

jednou z osobností, ktoré reprezentovali ten neporiadok a chaos v kráľovstve, ktorý neskôr 

viedol k Vojne ruţí.
84

 Obvinil ju z vnútropolitických problémov a z intrigánstva uţ v ranom 

období svojej „kariéry― – v tomto kontexte však zdôraznil jej pohlavie: „a new means for 

mischief-making was started by a woman.―
85

 

Ďalším jeho cieľom bolo týmto odvrátiť pozornosť od kráľa Henricha VI. a zbaviť ho 

všetkej viny a kritiky.
86

 Ešte pred opisom Margarétinej povahy nájdeme aj charakteristiku 

kráľa Henricha, pozostávajúcu prevaţne z dobrých vlastností. Aj keď uznal, ţe kráľ bol 

jednoduchý, vyzdvihol jeho mierumilovnosť, čistotu, nevinnosť, poboţnosť, trpezlivosť, 

skromnosť a rad ďalších pozitívnych čŕt: „King Henry was a man of a mild and simple 

nature, who preferred peace to war, tranquility to care, the honorable to the advantageous, 

                                                 
79

 VERGIL, Polydore. Anglica Historia. 1555 version. [online] Dostupné na internete: 

<http://www.philological.bham.ac.uk/polverg/> 
80

 Dobrým príkladom je Katarína z Valois, matka Henricha VI., ktorú spomínal len v kontexte jej tajného sobáša 

s Owenom Tudorom. Pokladal ju za dôleţitú len preto, lebo z tohto vzťahu pochádzal aj Henrich VII. MUDAN 

FINN, ref. 78, s. 52-53. 
81

 VERGIL, ref. 79, Part XXIII: Henry VI., 40. 
82

 Tamţe, Part XXIII: Henry VI., 41. 
83

 Tamţe, Part XXIII: Henry VI., 59. 
84

 LEE, ref. 10, s. 206. 
85

 VERGIL, ref. 79, Part XXIII: Henry VI., 40. 
86

 MUDAN FINN, ref. 78, s. 54. 



HISTORIA NOVA  13 

52 

 

and leisure to troubles. Nothing was more chaste than he, nothing more upright, nothing 

more pious.
―87

 Vergil sa týmto snaţil vytvoriť dojem, ţe Henrich nebol vinný z neúspechov 

svojej vlastnej vlády. Vytvoril o ņom obraz svätca, keďţe Henrich VII. mal v úmysle 

kanonizovať svojho príbuzného.
88

 

U Polydora Vergila je Margaréta z Anjou skôr tragickou, neţ zlou postavou. Aj keď ju 

vykreslil ako zdroj problémov vlády Henricha VI., nechýba jej dôstojnosť a šľachetnosť.
89

 

Bol prvým kronikárom, ktorý ju explicitne spojil s pádom a smrťou Humphreyho,
90

 vojvodu 

z Gloucesteru. Pouţil to k tomu, aby vysvetlil Margarétin príbeh ako tragédiu, ktorú spôsobila 

sama sebe.
91

 Miernejšie pristupuje aj k otázke Margarétinej predpokladanej nevery, čo sa 

často objavilo v skorších, aj v neskorších kronikách. U Vergila nájdeme len menšie naráţky 

na jej vzťah k Viliamovi de la Pole,
92

 vojvodovi zo Suffolku
93

 a neskôr k vojvodovi 

zo Somersetu: „Somerset assumed greater authority, and together with Queen Margaret 

governed the nation.
―94

 Nikdy však netvrdil, ţe by boli kráľovninými milencami, 

nespochybņuje vo svojom diele ani legitímnosť následníka na trón. Pravdepodobne mu nešlo 

o to, aby chránil Margarétinu povesť, ale o to, aby nezosmiešnil kráľa neverou svojej 

manţelky.
95

 

Pri analýze tohto prameņa si treba uvedomiť aj to, ţe Polydore Vergil napísal svoje 

dielo desaťročia po Margarétinej smrti. Teda s vedomím toho, ako to celé nakoniec dopadlo. 

Keďţe poznal jej neskorší tragický osud, mohol zo začiatku hľadať jeho príčiny.
96

 Osud 

Margaréty z Anjou bol len jednou časťou komplikovaného príbehu a reťaze udalostí. Vergil 
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kládol dôraz na osudové chyby svojich postáv, ktoré neskôr viedli ku katastrofe. Margarétu 

opísal len z tohto pohľadu a zvýraznil len tie jej vlastnosti, ktoré boli v danom kontexte 

relevantné.
97

 Nakoniec treba dodať, ţe na rozdiel od yorkistických kroník Vergil nemal 

dynastické dôvody na očiernenie Margaréty. Tudorovci odvodzovali svoj pôvod 

od lancasterských panovníkov, takţe doboví kronikári, vrátane Polydora Vergila nemali 

v úmysle podať negatívny obraz o predkoch kráľa Henricha VII. Margarétine pôsobenie 

vnímal v kontexte jej pohlavia. Politickú aktivitu ţien na začiatku 16. storočia pokladali 

za neprirodzenú, preto bola aj Margarétina činnosť odsúdená. Túto myšlienku reprezentoval 

do svojich dielach tieţ William Shakespeare.
98

 

 

Tragédie Williama Shakespeara 

 

Postava Margaréty z Anjou sa objaví v Shakespearových tragédiách, v troch častiach 

Henricha VI. a v Richardovi III. To, ţe ju Shakespeare pokladal za dôleţitú postavu, 

potvrdzuje aj fakt, ţe ostatné kráľovné alebo iné dôleţité ţenské postavy Vojny ruţí vystupujú 

v týchto dielach buď len príleţitostne a veľmi krátko, alebo vôbec nie.
99

 Pri písaní týchto diel 

Shakespeare pouţil dve kroniky. Najviac sa spoliehal na kroniku Holinsheda, ale čerpal aj 

z kroniky Edwarda Halla, ktorá bola podrobnejšia.
100

 

Kráľovnina úloha nie je rovnako dôleţitá vo všetkých štyroch hrách, aj jej osobnosť je 

inak prezentovaná. Prvýkrát sa Margaréta z Anjou objaví na konci prvej časti Henricha VI. 

Ide o dve scény, ktoré opisujú romantické stretnutie francúzskej princeznej a anglického 

šľachtica, vojvodu zo Suffolku. Ten sa hneď zamiloval do Margaréty, ale keďţe on sám uţ 

bol ţenatý, vymyslel iný plán. Dojednal manţelstvo medzi Margarétou a kráľom Henrichom 

a on sa stal jej milencom.
101

 Tento príbeh je historicky nepravdivý, ţiadna kronika sa o tom 

nezmienila, ide len o výplod autorovej fantázie. V skutočnosti sa z prameņov dozvieme len to, 

ţe vojvoda zo Suffolku sprevádzal Margarétu ako nevestu do svojho nového domova.
102

 

Predpokladá sa aj to, ţe táto scéna bola dodatočne pridaná na koniec prvej časti Henricha VI., 
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aby ju spojila s druhou časťou.
103

 Na začiatku druhej časti nájdeme pozitívny opis kráľovnej. 

Aj Shakespeare ju predstavuje ako krásnu ţenu, z ktorej mal kráľ Henrich radosť. 

„For thou has given me, in this beauteous face, 

a world of earthly blessings to my soul.―
104

 
 

Na začiatku bola Margaréta obľúbená, avšak toto šťastie dlho netrvalo.
105

 

U Shakespeara, v druhej a tretej časti Henricha VI. bola Margaréta z Anjou oveľa 

nebezpečnejšia, mocnejšia a vášnivejšia neţ v iných zdrojoch. Hneď po svojom príchode sa 

snaţila vyvolať konflikt medzi kráľom a jeho strýkom, vojvodom z Gloucesteru.
106

 Autor jej 

pripisoval rad zlých vlastností. Shakespearova Margaréta bola síce silná ţena, ale chýbala jej 

šľachetnosť a sebaovládanie. Bola nemorálna, keďţe svojho manţela podvádzala s vojvodom 

zo Suffolku. Jej najväčším hriechom bola však pomstychtivosť. Po smrti Suffolka
107

 sa jej 

charakter ešte viac zhoršil, jej jediným cieľom bola pomsta.
108

 Stratila všetku svoju ţenskosť 

a stala sa vodkyņou lancasterských armád. Neuspokojilo ju však ani víťazstvo nad vojvodom 

z Yorku, musela ho aj poníţiť. Okrem ţenskosti a súcitu stratila i svoju dôstojnosť.
109

 

Slovami umierajúceho Yorka ju Shakespeare nazval francúzskou vlčicou a vyslovil svoj názor 

o neprirodzenosti Margarétinho správania: 

―She-wolf of France, but worse than wolves of France, 

Whose tongue more poisons than the adder‘s tooth! 

How ill-beseeming is it in thy sex 

To triumph, like an Amazonian trull!―
110

 
 

Podľa neho by ţeny mali byť jemné, milé a milosrdné, oproti tomu ona bola krutá, 

tvrdá, bezohľadná, drsná: 

„Women are soft, mild, pitiful, and flexible; 

Thou stern, obdurate, flinty, rough, remorseless.―
111
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Aby jej negatívne vlastnosti ešte viac zvýraznil, Shakespeare ju spomenul aj v Richardovi III., 

kde sa objavila ako fúria, ktorá aj po smrti svojho syna túţila po páde yorkistov. 

V skutočnosti sa to nikdy nestalo,
112

 je to ďalší historicky nepravdivý motív.
113

 

Aj skorší kronikári poukázali na rozdielne povahy kráľa a kráľovnej, u Shakespeara 

však ide o výmenu ţenskej a muţskej roly. Kráľ Henrich akoby prevzal na seba postavenie 

svojej manţelky, je charakterizovaný ako slabý, mierny, poslušný muţ. Je to pravým opakom 

toho, čo reprezentovala jeho manţelka.
114

 Táto, podľa Shakespeara neprirodzená výmena 

ţenských a muţských úloh viedla k chaosu a neporiadku v celej krajine, bola teda zdrojom 

problémov.
115

 Ako sme uţ spomenuli, aj Shakespeare kritizoval Margarétu ako ţenu, nie ako 

vedúcu osobnosť Lancasterovcov. Treba však spomenúť, ţe v tom čase, keď spomenuté 

tragédie vznikli, Anglicku vládla ţena, Alţbeta I. Jej nástup na trón neprebehol 

bez problémov, ale na konci 16. storočia vládla tak pevne, ţe sa nikto neopováţil spochybniť 

jej legitímnosť. Naráţky na neprirodzené činy Margaréty z Anjou ju neohrozili. 

Nepredpokladá sa ani to, ţe by Shakespeare chcel naznačiť nejakú podobnosť medzi dvoma 

kráľovnami.
116

 

Obraz Margaréty, ktorý vytvoril William Shakespeare, je pre nás dôleţitý preto, lebo 

je to dodnes akceptovaná a najrozšírenejšia predstava o kráľovnej. Takto pozná väčšina ľudí 

Margarétu z Anjou, ako pomstychtivú francúzsku vlčicu, ktorá je zodpovedná za Vojnu 

ruţí.
117

 

 

Záver 

 

V našej štúdii sme sa zaoberali obrazom Margaréty z Anjou v prameņoch. Našim 

cieľom bolo sledovať vývin zobrazenia jej osoby v dobových aj neskorších dokumentoch. 

Na podrobnejšiu analýzu sme si vybrali štyri pramene. Dva z nich sú dobové, dva neskoršie. 

Ako prvé sme sa pozreli na báseņ Margaret of Anjou‘s entry into London z roku 1445, ktorá 

vznikla pri príleţitosti príchodu Margaréty ako novej kráľovnej do Londýna. Angličania ju 

privítali s radosťou, jej manţelstvo s Henrichom VI. pokladali za stelesnenie mieru medzi 

Anglickom a Francúzskom. Úplne iný pohľad prezentuje dobová kronika An English 

Chronicle. Jej autora ovplyvnili jeho sympatie k Yorkistom, preto vykresľuje kráľovnú 
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Margarétu v negatívnom svetle. Obvinil ju z vtedajších problémov krajiny a z nevery. Princa 

Eduarda vyhlásil za nelegitímneho, aby týmto potvrdil nárok vojvodu z Yorku na trón. 

Kronika je jedným z prvých prameņov, ktoré boli namierené proti Margaréte. Bola akýmsi 

základom toho obrazu, čo neskôr dotvorili autori v 16. storočí. 

Z prameņov zo 16. storočia sme vybrali kroniku Anglica Historia od Polydora Vergila. 

Toto dielo reprezentuje zmenu v anglickej historiografii, ktorá nastala za čias Tudorovskej 

dynastie. Cieľom vtedajších kroník bolo podať históriu v takom kontexte, aby potvrdili 

legitímnosť vládnucej dynastie. Tudorovci odvodzovali svoj pôvod od Lancasterovcov, takţe 

nebolo potrebné očierniť jej príslušníkov. Margaréta z Anjou uţ nebola kritizovaná 

z dynastických dôvodov, ale kvôli jej pohlaviu. Politická činnosť ţien nebola podporovaná 

ani v 16. storočí. Polydore Vergil ju opísal ako ţenu s muţskými vlastnosťami, ktorá 

dominovala nad svojim slabým manţelom. Obvinil ju z intrigánstva a pokladal ju za zdroj 

vnútorných nepokojov. Napriek tomu „táto― Margaréta bola šľachetná a vznešená, hodná 

svojho titulu. William Shakespeare vytvoril aj dodnes známy obraz o Margaréte z Anjou, 

známej ako francúzska vlčica. Motívy mal podobné ako Polydore Vergil, taktieţ sa sústredil 

na Margarétu ako ţenu a v tomto kontexte kritizoval jej správanie. Shakespearova Margaréta 

je však oveľa nebezpečnejšia, mocnejšia a krutejšia. Za jej hlavnú chybu pokladal 

pomstychtivosť. Stratila nielen svoju ţenskosť, ale aj dôstojnosť a šľachetnosť. Aj keď sa 

autor často odkláņal od historickej skutočnosti, jeho charakteristika sa stala dodnes 

najrozšírenejšou. 
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Margaret of Anjou in Selected Sources 

 
The study focuses on the English Queen, Margaret of Anjou, in some selected sources. Queen 

Margaret was one of the few politically active women of the late Middle Ages, and because of her role 

in the Wars of the Roses she was judged not just by her contemporaries but later, too. We chose four 

sources for the analysis. Two of them were written in her lifetime, two after her death, in the 16
th
 

century. The first one is a poem called Margaret of Anjou's Entry into London written by John 

Lydgate in 1445, when the new queen arrived in London. It tells us what the English expected from 

their new queen. Lydgate described her as a bringer of peace and he welcomed her. The second source 

is An English Chronicle of the Reigns of Richard II, Henry IV, Henry V, and Henry VI Written before 

the Year 1471, one of the first chronicles which mentioned Margaret of Anjou. It was written during 

the Wars of the Roses. The author of the chronicle was a Yorkist, so an enemy to Margaret, and the 

negative way he wrote about her was based on this fact. The third work we dealt with is Anglica 

Historia by Polydore Vergil. It is a 16
th
 century chronicle, written after Margaret’s death. Polydore 

Vergil also judged her actions negatively, but not because of the dynasty she belonged to but because 

of her sex. In the end, we analyzed William Shakespeare's tragedies, in which she appeared. 

Shakespeare’s motives were similar to Polydor Vergil's: he also blamed her for being a politically 

active woman. These tragedies are really important sources, because Shakespeare created the most 

popular image of Margaret of Anjou, the she-wolf of France. 

 

Keywords: Wars of the Roses, Margaret of Anjou, English Queen, Lancaster, York, primary sources 
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K biografii Milana Ţarnovického (1887 – 1959)1 
 

Lukáš Krajčír 

 

Dvadsiateho piateho júla 2017 sme si pripomenuli 130. výročie narodenia 

evanjelického a. v. farára Milana Ţarnovického, významnej osobnosti západoslovenského 

regiónu. Narodil sa do národne uvedomelej rodiny pezinského farára Júliusa Ţarnovického 

(1853 – 1917), ktorého meno bolo v slovenských intelektuálnych kruhoch známe v súvislosti 

s verejným vystúpením proti poštátneniu a pomaďarčeniu pezinskej školy. Ako bývalo 

zvykom u mnohých protestantských spoločenstiev, i rodina Ţarnovických bola v úzkom styku 

a uzatvárala manţelské zväzky so spriaznenými luteránskymi rodinami. Neprekvapí tak 

rodinné zázemie jeho matky Boţeny – sestry farára a botanika európskeho formátu Jozefa 

Ľudovíta Holubyho. Manţelkou Milana Ţarnovického bola Viera (1902 – 1963), vnučka 

Jozefa Miloslava Hurbana a neter Svetozára Hurbana Vajanského. 

Milan Ţarnovický navštevoval v rokoch 1893 – 1897 ľudovú školu v rodnom Pezinku 

a následne Bratislavské evanjelické lýceum, na ktorom zloţil maturitné skúšky dņa 10. júna 

1905. U viacerých slovenských evanjelických rodín sa dodrţiavala generačná tradícia 

kņazského povolania a tak ani v prípade Milana Ţarnovického neprekvapí výber 

vysokoškolského teologického štúdia, ktoré v rokoch 1905 – 1909 absolvoval na Teologickej 

akadémii uhorskej evanjelickej cirkvi a. v. v Bratislave. Svoje študijné znalosti si rozšíril 

a vôbec ţivot v zahraničí okúsil, ako mnoho budúcich slovenských luteránskych farárov, 

dvojsemestrálnym pobytom na známej Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg v Halle. 

Kņazskú skúšku zloţil 22. septembra 1910 v Budapešti. Od 6. októbra 1910 do 12. augusta 

1912 bolo prvým miestom účinkovania mladého Ţarnovického cirkevný zbor v Novom Sade, 

kde pôsobil ako kaplán u farára Gabriela Belohorského. Ale uţ od 12. augusta 1912 

do 30. októbra 1914 bol kaplánom u otca v Pezinku. Istý čas sa zdrţal ako kaplán aj 

v cirkevnom zbore v Lazoch pod Makytou, kde pôsobil necelý pol rok od 30. októbra 1914 

do 3. februára 1915. Počas vojny sa napokon stal aj farárom a to v rozmedzí od 3. februára 

1915 do 30. októbra 1917 v odľahlom cirkevnom zbore záhorskej obce Veľké Leváre. 

Ţarnovický patril k tým kņazom, ktorí okúsili vojnovú realitu, keďţe v čase konfliktu 

duchovne účinkoval pri generálnom štábe v Těšíne a ako poľný kurát v haličskom mestečku 

Kovel. 

Dlhoročným pôsobiskom sa mu napokon stal slovenský cirkevný zbor v rodnom 

Pezinku, do ktorého bol jednomyseľne zvolený. Vďaka tomu mohol od 30. októbra 1917 

                                                 
1
 Príspevok bol vypracovaný ako súčasť grantovej úlohy VEGA č. 2/0054 – Evanjelická cirkev a. v. v politických 

a spoločenských súradniciach 1. polovice 20. storočia. 
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v ņom vykonávať kņazské povolanie úctyhodných 42 rokov, do svojej smrti dņa 11. apríla 

1959. Spolu s ostatnými funkcionármi cirkevného zboru publikoval kaţdý rok správy 

z vnútrocirkevného ţivota, ktoré okrem obvyklých úradných zvestí prinášali aj informácie 

o rôznych konávaných verejných náboţensko-kultúrnych podujatiach a výročných 

spomienkach na osobnosti luteránskej minulosti. Za zmienku stoja napríklad pezinské oslavy 

10. výročia vzniku Československa, ktoré si tamojší slovenskí evanjelici a. v. pripomenuli aj 

odhalením pamätnej dosky pre farára, botanika a horlivého obhajcu česko-slovenskej 

vzájomnosti Jozefa Ľudovíta Holubyho.
2
 

Okrem beţných duchovných povinnosti zastával aj niekoľko dôleţitých funkcií 

na seniorálnej úrovni. Nakoľko bol pezinským farárom, jeho miesto logicky spadalo do poľa 

Bratislavského ţupného (od roku 1924 slovensko-maďarského) seniorátu, kde ho 

identifikujeme ako člena súdnej stolice, seniorálneho notára a istý čas aj predsedu seniorálnej 

pastorálnej konferencie – diskusného fóra o cirkevných a aktuálnych spoločenských témach. 

V pokročilom veku svojho ţivota bol dņa 7. apríla 1952 zvolený za konseniora Bratislavského 

seniorátu, kde zastával aj post zapisovateľa. Bol tieţ predsedom Súdnej stolice bratislavského 

ev. a. v. seniorátu, kvôli čomu sa zvykol dostávať do konfrontácie s rôznymi súdnymi 

konaniami. 

Napríklad v roku 1947 riešil spor so známym spisovateľom a bankovým úradníkom 

Elom Šándorom, ktorý nebol spokojný s výsledkami volieb generálneho dozorcu a rozhodol 

sa ich napadnúť obţalobou. Na základe cirkevnej ústavy ho súdna stolica cez Milana 

Ţarnovického vyzvala, aby do 10 dní im zaslal na prípadne trovy sumu vo výške 15 000 

korún.
3
 Šándor však prišiel do konfrontácie s týmto postojom a odmietal zaplatiť uvedenú 

sumu a to aj napriek platným cirkevným predpisom. Pojednávania svojej ţiadosti sa však 

chcel zúčastniť aj so svojim právnym zástupcom.
4
 Napriek tomu, ţe vyvolený generálny 

dozorca v tom čase zomrel,
5
 k pojednávaniu prišlo, ale Šándorovi zasadnutie nevyhovelo.

6
 

Na dištriktuálnej úrovni zastával od roku 1928 zodpovednú funkciu pokladníka 

Západného dištriktu augsburského vyznania (dalej iba ECAV). Na zasadnutí dištriktuálneho 

konventu v roku 1922 bol zvolený za člena výboru Evanjelickej a. v. dištriktuálnej 

                                                 
2
 Zpráva církve ev. a. v. slovenskej v Pezinku o jubilejnom roku P. 1928, s. 1. 

3
 List Milana Ţarnovického Elovi Šándorovi z 23. apríla 1947. Slovenská národná kniţnica – Literárny archív 

(ďalej iba SNK-LA), f. Elo Šándor, sign. 90 BF 50. 
4
 List Ela Šándora Milanovi Ţarnovickému, 23. apríla 1947. SNK-LA, f. Elo Šándor, sign. 90 BF 50. 

5
 List Milana Ţarnovického E. Šándorovi, 22. januára 1948. SNK-LA, f. Elo Šándor, sig. 90 AJ 54. 

6
 Rozsudok seniorálnej súdnej stolice ev. a. v. bratislavského sen. z 7. februára 1948. SNK-LA, f. Elo Šándor, 

sign. 90 AJ 52. 
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meštianskej dievčenskej školy v Modre.
7
 Cirkvou bol poverený vykonávať aj oficiálny dozor 

výučby náboţenstva na neevanjelických školách v Trnave, čo bolo spojené s návštevou danej 

školy a spísaním situačnej správy o danom stave.
8
 Ako volený zástupca seniorátu sa 

pravidelne zúčastņoval zasadnutí dištriktuálnych konventov a občas, ako napríklad v roku 

1926, aj zasadnutí generálnych konventov ako riadny, prípadne náhradný vyslanec Západného 

dištriktu.
9
 Výrazne sa angaţoval aj na propagačných vnútorno-misijných slávnostiach, počas 

ktorých zvykol kázať a prednášať na rôzne témy náboţenského zamerania.
10

 

Ako na miestnu pezinskú elitu s kontaktmi na vyššie kompetentné miesta, sa na neho 

občas zvykli obracať rôzni záujemcovia o nové pracovné miesta. Istý evanjelický a. v. učiteľ 

Samuel Klasovický z Bukovca ho napríklad ţiadal posúriť svoje presunutie na štátnu školu 

do Pezinka: „dľa direktívy velebného p. farára Ţarnovického, ktorú doniesol z Trnavy svôjho 

času na Vaše osvedčenie a úpravu, zadal som prosbu moju opatrenú všetkými poţiadavkami 

k Vám, čo ţupanskému úradu, odkiaľ tieţe Vaším priaznivým odporúčaním k veslu, 

ministerstvu výučby láskave doposlané byť maly.―
11

 

Z pozície funkcionára etnicky zmiešaného seniorátu a pritom prívrţenec česko-

slovenskej spolupráce, sa vyjadroval k niektorým reáliám zo slovensko-maďarsko-nemeckého 

cirkevného spoluţitia. Snaţil sa predovšetkým obhajovať základné piliere cirkevného 

zriadenia. Podrobil napríklad ostrej kritike spis senátora a seniora Karola Eugena Schmidta, 

v ktorom spochybņoval teritoriálne vymedzenie ECAV, ţiadajúc odtrhnutie a následne 

pričlenenie bratislavského maďarsko-nemeckého cirkevného zboru k nemeckej evanjelickej 

a. v. cirkvi v Čechách. Ţarnovický sa tak v publicistike staval do predných radov cirkevných 

autorít, ktoré zavčasu upozorņovali na budúce eventuálne hrozby zo strany neslovenských 

a nelojálnych luteránov v cirkvi.
12

 So seniorom Schmidtom však dlhodobo nemal najlepší 

                                                 
7
 Zápisnica riadneho konventu Západného dištriktu ev. a. v. cirkve na Slovensku odbývaného dňa 21. – 24. 

októbra 1922. Banská Štiavnica 1923, bod zápisnice č. 7, s. 11. 
8
 Zápisnica riadneho konventu Západného dištriktu ev. a. v. cirkve na Slovensku odbývaného dňa 17. a 18. júla 

1923. Banská Štiavnica 1923, bod zápisnice č. 37, s. 96. 
9
 Zápisnica o zasadnutí generálneho konventu Evanjelickej a. v. cirkve na Slovensku, ktorý bol dňa 

12. novembra 1926 v Bratislave... Liptovský sv. Mikuláš 1926, bod zápisnice č. 2, s. 12. 
10

 21. – 22. marca 1925 prednášal na modranskej vnútorno-misijnej slávnosti. Zápisnica konventu Západného 

dištriktu ev. a.v. cirkve na Slovensku, ktorý bol v Bratislave dňa 16. júla 1925. Banská Štiavnica, 1925, bod 

zápisnice č. 16, s.32. Kázal a prednášal aj na viacerých takýchto slávnostiach v roku 1927 vo Veľkých Levároch, 

Pustom Fedýmeši a v Modre. Zápisnica konventu západného dištriktu Ev. a. v. cirkve na Slovensku... Banská 

Štiavnica 1926, bod zápisnice č. 6, s. 36. 
11

 List Sama Klasovického neznámemu adresátovi z 15. februára 1919 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Štátny archív Bratislava (ďalej ŠA BA), f. Ţupa bratislavská I. (1396-1922), kar. č. 2., i.č. 667. 
12

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Nemecký evanjelik – maďarský kuruc. Boj seniora Schmidta. In Slovenský denník, 

1922, roč. 5, , č. 168 (28. 7. 1922), s. 2. 
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kolegiálny vzťah, nakoľko aj odstupom času sa s ním dostal do konfrontácie v súvislosti 

s majetkovými pomermi slovenského a nemeckého cirkevného zboru v Pezinku.
13

 

Ţarnovický sa na cirkevnom poli neangaţoval iba na regionálnej západoslovenskej 

úrovni. Spolu s biskupom Samuelom Zochom a vysokoškolským profesorom a farárom 

Aladarom Hornyánszkym sa 3. aţ 21. augusta 1927 zúčastnil medzinárodnej 

a nadkonfesionálnej Konferencie viery a správy vo švajčiarskom Lausanne, ktorej 

usporiadatelia si vytýčili za cieľ pokračovať v hľadaní spoločnej medzicirkevnej spolupráce 

v duchu tvoriacich sa ekumenických zásad, šírenia kresťanského humanizmu a spravodlivosti 

vo svete. Na základe skúseností z konferencie navrhoval lepšiu propagáciu myšlienok 

o cirkevnej spolupráci a častejšiu účasť slovenských luteránov na rôznych zahraničných 

cirkevných podujatiach, kde by okrem iného sa aj samotná ECAV navonok viac prezentovala. 

Ţarnovický tak patril k prívrţencom ekumenických hodnôt, keďţe ich aj on sám verejne 

prezentoval vo svojich publicistických článkoch. Na druhej strane bol realista a nerobil si 

ilúzie o moţnom zjednotení kresťanov do jednej cirkvi na báze administratívneho, 

bohosluţobného či dokonca vieroučného splynutia. Napriek tomu bol presvedčený, 

ţe neexistujú ţiadne zásadné prekáţky v budovaní spolupráce a tak v dosahovaní 

spravodlivejšieho sveta.
14

 

Z uvedených cirkevných aktivít vysvitá, ţe Ţarnovický patril k úzkemu okruhu 

spolupracovníkov najvyšších autorít v ECAV. Bol to zrejme biskup Zoch, ktorý si ho 

vyţiadal na túto cestu, nakoľko poznal jeho názory na aktuálne cirkevné otázky a teda zapadal 

do ideových konceptov vedenia ECAV o ďalšom napredovaní v medzicirkevnej kooperácii. 

Vzájomné profesijné sympatie oboch autorít však mali hlbšie neţ len cirkevné korene. 

Zoch ako farár a biskup úradoval z Modry, leţiacej neďaleko Pezinka. Rodina 

Ţarnovických aj Zochovcov bola pritom s obomi mestečkami uţ dlhšie rodinne i profesijne 

naviazaná a tak obaja ako lokálne autority sa nevyhli eventuálnej spolupráci v širších 

národno-politických aktivitách.
15

 V západoeurópskych spoločenstvách bolo v čase 

19. i začiatku 20. storočia beţným javom vytváranie sociálnych sietí, ktoré prepájali 

evanjelikov za účelom aktivizovania a presadzovania určitých názorov vo verejnom priestore. 

A práve miestna cirkevná autorita mohla spájať spriaznených intelektuálov do jedného 

spoločenského celku. Dochované písomné pramene dávajú jasne najavo, ţe Zoch stál na čele 

                                                 
13

 ŢARNOVICKÝ, Milan. O majetkovej deľbe evanj. cirkevných sborov pezinských. In Cirkevné listy, 1930, 

roč. 44, č. 15 (august 1930), s. 289-290. 
14

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Konferencia viery a správy v Lausanne. In Cirkevné listy, 1927, roč. 41, č. 17 

(september 1927), s. 321-323. 
15

 List Samuela Zocha Vavrovi Šrobárovi z 19. decembra 1918. ŠA BA, f. Ţupa bratislavská I. (1396-1922). 

Prezidiálne spisy ţupana 1919-1922, kartón č. 1, i. č. 7. 
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intelektuálneho okruhu niekoľkých cirkevných elít z malokarpatskej oblasti. Treba spomenúť 

najmä dištriktuálneho farára Bohumila Kadlečíka, misijného farára Miloša Hodţu z Modry, 

farára Vladimíra Jurkoviča z Modry-Kráľovej, kaplána Júliusa Dérera z Modry a napokon aj 

Milana Ţarnovického z Pezinka, u ktorých istotne nebolo náhodou spoločná politická 

a ideologická orientácia, v straníckej podobe preklenutá do angaţovania v medzivojnovej 

Republikánskej strane zemědělského a malorolnického lidu. 

V prvých rokoch Československa a v čase verejno-správneho provizória v rokoch 

1918 aţ 1922 boli mnohí z nich, ako lojálni členovia slovenskej inteligencie zakladateľmi, 

členmi, funkcionármi a vôbec organizátormi ústrednej i miestnych Slovenských národných 

rád (ďalej SNR). Zo širšieho bratislavského okruhu intelektuálov neprekvapuje tak členstvo 

Samuela Zocha, Vladimíra Jurkoviča, ale aj Milana Ţarnovického v radoch SNR.
16

 

V decembri 1918 sa spomínal Ţarnovický ako predstaviteľ slovenskej pezinskej inteligencie, 

ktorý zastupoval radové obyvateľstvo u orgánov štátnej moci.
17

 Stal sa však aj 

členom reorganizovanej pezinskej mestskej rady
18

 a neskôr bol vymenovaný
 
do radov výboru 

dočasnej Bratislavskej ţupy. Na základe dochovaných prameņov však nepatril k veľmi 

aktívnym členom. Po zrušení „malých― ţúp sa pokúšal Ţarnovický uplatniť na okresnej 

úrovni, keďţe v roku 1923 ho identifikujeme na kandidátnej listine do modranského 

okresného výboru.
19

 Napriek dobre rozvinutým regionálnym členským základniam agrárnej 

strany, kandidatúra z 10. miesta nevzbudzovala veľa optimizmu. Z agrárnej strany sa presadili 

iba prví traja kandidáti a tak Ţarnovický vyšiel na prázdno.
20

 Navyše publicisticky 

nezverejņoval svoje predvolebné úvahy, čo sa taktieţ mohlo podpísať na jeho neúspechu. 

Agrárna strana predstavovala pre neho vhodný priestor na prezentáciu rôznych dobovo 

aktuálnych politicko-spoločenských tém. Bol členom miestnej Roľníckej jednoty, ktoré 

bezprostredne po prevrate v hojnom počte vznikali po slovenských obciach z dôvodu 

obhajovania roľníckych záujmov, ako aj podchytenia roľníckej vrstvy pre stranícko-politické 

účely. Okrem toho v nich videl vhodný priestor na preklenutie úzkych straníckych 

a konfesionálnych záujmov, ktoré povaţoval za veľkú prekáţku v poprevratovom rozvoji 

slovenskej spoločnosti.
21

 K tomu navyše bola agrárna strana vhodnou pôdou na hľadanie 

podpory pre jeho predstavy o rozvoji slovenskej kultúry a najmä bratislavského divadelníctva. 

                                                 
16

 MEDVECKÝ, Karol Anton. Slovenský prevrat III. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1930, s. 354. 
17

 Ref. 15. 
18

 List mešťanostu Pezinka pre ţupanovi Samuela Zocha z 13. februára 1919. ŠA BA, f. Ţupa bratislavská I. 

(1396-1922). Prezidiálne spisy ţupana 1919-1922, kart. č. 2, i. č. 447. 
19

 Vyhláška č. 7330/1923. 5. kandidátna listina. In Úradné noviny Ţupy XV. (bratislavskej), 1923, roč. 32, č. 38 

(16. 9. 1923), s. 305. 
20

 Vyhláška č. 7330/1923. Členovia okresného výboru. In Úradné noviny Ţupy XV. (bratislavskej), 1923, roč. 32, 

č. 41 (október 1923), s. 351. 
21

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Dopis z Pezinka. In Slovenský denník, 1919, roč. 2,  č. 143 (8. 7. 1919), s. 3. 
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Ako bývalo v radoch slovenského evanjelického a. v. duchovenstva zvykom, aj Ţarnovický 

patril k propagátorom lokálneho divadelného ochotníctva. Jeho evidentný príklon ku kultúrnej 

sfére je moţné odpozorovať aj na absolvovaní štúdia spevu na konzervatóriu v Bratislave. 

Keďţe Ţarnovický bol členom bratislavského ţupného výboru a funkcionárom 

Bratislavského ţupného seniorátu, čas strávený v tomto meste mu bol inšpiráciou 

pre publicistické a občas i úsmevné postrehy z kaţdodennej reality rozmanitej spoločnosti 

mesta na Dunaji. Bol očitým svedkom zásadných politicko-spoločenských zmien a jeho 

zaznamenané postrehy sú akýmsi spontánnym nazretím do reálií vtedajších kultúrno-

spoločenských premien uhorského Prešporka na československú Bratislavu. Prítomnosť 

legionárov, nápisy v češtine a slovenčine, vylepované plagáty oznamujúce divadelné 

predstavenia českých a slovenských hercov, predaj českých a slovenských novín – to všetko 

reflektoval ako zásadné a pritom pozitívne zmeny, ktoré z Bratislavy postupne formovali 

nové centrum Slovenska. Úsmevne konštatoval, ţe najviac práce po prevrate mali v meste 

práve maliari, ktorí prepisovali a premaľovávali tabule do slovenčiny. Napriek jeho kladnému 

hodnoteniu nárastu českého a slovenského ţivlu v meste, ako demokrat sa so sympatiami 

vyjadroval k národnostnej (ale pri tom lojálnej) multietnickej Bratislavy. Menovite 

na miestnej ţidovskej minorite oceņoval jej záujem po lojálnosti voči novému štátu 

a osvojovaniu si slovenčiny ako dorozumievacej reči. Ďalšie zlepšenie situácie 

na národnostnom poli predpokladal po podpísaní mierovej zmluvy medzi Maďarskom 

s Československom, ktorá by paralyzovala separatistické tendencie v meste a vôbec v celej 

krajine.
22

 

Viac pozornosti však venoval maďarskému a nemeckému elementu v meste a to najmä 

v oblasti kultúry. V júni 1919 ţiadal z nacionálnych dôvodov prevziať do vlastníctva štátu 

bratislavské mestské divadlo, ktoré v nových poprevratových pomeroch povaţoval za dôleţitý 

pilier v rozvoji vlastnej kultúry. Nepovaţoval za dostatočné dovtedajšie pomery, ktoré boli 

zaloţené na deľbe mestského divadla medzi slovenskými, maďarskými a nemeckými 

umelcami. Od československej vlády poţadoval vytvoriť podmienky pre zmenu vlastníckych 

pomerov.
23

 Prekáţali mu najmä hlasy ţiadajúce, aby práve dôleţitá 5-mesačná zimná sezóna 

bola nemecká, potom 2-mesačná maďarská a napokon letná a pritom najmenej navštevovaná 

česká a slovenská. Doţadoval sa v tejto veci zakročenia československej vlády, ktorá mala 

vymenovať špeciálneho komisára pre záleţitosti divadelníctva.
24

 

                                                 
22

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Neškodná filozofia. In Slovenský denník, 1920, roč. 3,  č. 7 (10. 1. 1920), s. 1-2. 
23

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Aké divadlá bude mať Slovensko: maďarské či nemecké? In Slovenský denník, 1919, 

roč. 2, č. 120 (8. 6. 1919), s. 7. 
24

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Čo bude so slovenským divadlom? In Slovenský denník, 1919, roč. 2,  č. 101 (16. 5. 

1919), s. 1. 
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Ţarnovického predstavy o bratislavskom divadelníctve zapadali do vládneho konceptu 

rozvoja v nových poprevratových pomeroch, ktoré boli zaloţené na presadzovaní nielen 

slovenského, ale i českého kultúrneho elementu na Slovensku. Preto neprekvapujú 

Ţarnovického pozitívne vyjadrenia o prenikaní českých umelcov za rieku Moravu. 

V súvislosti so začatím novej divadelnej sezóny v Bratislave nostalgicky spomínal na prvé 

výhonky tejto česko-slovenskej divadelnej spolupráce, ktoré sa začali uţ na začiatku 

20. storočia a to vystúpením brnianskych hercov v Prešporku v roku 1905, ktorí usporiadali 

niekoľko predstavení z ruského a českého dramatického okruhu. Prišli paradoxne na pozvanie 

nemeckého obecenstva a so súhlasom vtedajšieho uhorského štátneho aparátu, keďţe vďaka 

úspechom praţských hercov na Medzinárodnej divadelnej výstave vo Viedni v roku 1892 boli 

české predstavenia ţiadané v širšom okruhu Rakúsko-Uhorska. Ţarnovický však 

s poľutovaním konštatoval, ţe tento prvý česko-slovenský divadelný kontakt bol práve 

z uhorskej strany prerušený, kvôli jeho významu aj pre vzbudzujúce sa národné povedomie 

Slovákov.
25

 

Všetko sa zmenilo po prevrate a tak vítal napríklad príchod niektorých divadelných 

zdruţení na Slovensko v priebehu roka 1919. Ale na druhej strane apeloval na slovenskú 

inteligenciu, aby viac podporovala slovenské divadlo v meste, pretoţe nemecká a maďarská 

miestna societa je v tejto práci agilná.
26

 Voči slovenskému intelektuálnemu elementu bol 

v Bratislave výrazne kritický. Síce reflektoval všeobecný vzrast spolkov, ale hneď druhým 

dychom dodával laxný prístup inteligencie k ich zakladaniu a spravovaniu. Poukazoval to 

na príklade zaloţeného Druţstva SND do správy ktorého nebol prijatý Mikuláš Schneider-

Trnavský, ale mnoţstvo ľudí bez dostatočného vzdelania a najmä rozhľadu v kultúrnej sfére. 

Druţstvo SND uţ v roku 1919 zaloţil minister Vavro Šrobár a to za účelom vzniku 

celoslovenského divadla.
27

 Ţarnovický podrobil kritike malé zastúpenie slovenského 

elementu, keďţe v poprevratových časoch uţ nemalo nič prekáţať k ich agilnejšiemu 

pôsobeniu. S veľkým neporozumením tieţ pozoroval nezhody, ktoré vznikali medzi jeho 

členmi.
28

 

Ţarnovický však chodil na mnohé divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia aj 

po jednotlivých slovenských regiónoch. Zúčastnil sa podujatia v myjavskej obci Osuské, kam 

                                                 
25

 ŢARNOVICKÝ, Milan. České divadlo v Bratislave za predošlých časov. In Slovenský denník, 1920, roč. 3, 

č. 63 (17. 3. 1920), s. 1. 
26

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Slovenčina v Bratislave. In Slovenský denník, 1919, roč. 2, č. 183 (24. 8. 1919), s. 6-7. 
27

 Slovenské národné divadlo (ďalej SND) bolo prvý profesionálnym slovenským divadlom. Do júna 1920 

uviedlo viacero operných premiér a činohier v českej réţii. Prvé slovenské predstavenie sa v SND uskutočnilo 

21. mája 1920 a to činohra od Tajovského – Hriech a V sluţbe. Potom hrali aj Rázusovu hru Hana a Šrobárovu 

Sedliacku nevestu. 
28

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Slováci a spolkový ţivot. In Slovenský denník, 1919, roč. 2, č. 262 (30. 11. 1919), 

s. 2. 
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prišiel český roľnícky dorast z Unhošťa, aby im odovzdal tzv. Štefánikovu kniţnicu v rozsahu 

118 zväzkov. Spomína, ţe v obci ich pohostila miestna organizácia roľníckej besedy, pričom 

nechýbal aj kultúrny program spojený s predstavením miestnych divadelných ochotníkov.
29

 

Pozorne reflektoval aj na zavítanie II. zboru činohry SND do Bytče, ktorá si svojim 

vystúpením údajne získala sympatie obyvateľstva.
30

 V divadelných šľapajach Milana 

Ţarnovického išiel aj jeho syn, ktorý sa venoval dramatickým dielam a aj ich prekladom ako 

Klauni, Fašiangové divadlo z češtiny, a  Ophelia lernt schwimmen z nemčiny. 

Z oblasti kultúry sa okrem divadelníctva zaujímal aj o literárne dianie. Od redaktora 

Slovenských pohľadov Jozefa Škultétyho ţiadal zverejnenie ním zaslaných básní Pavla 

Kokeša-Kýčerského.
31

 Do Cirkevných listov napísal biografické črty o Karolovi Holubym, 

mladšom bratovi Jozefa Ľudovíta Holubyho.
32

 Sám napísal aj divadelnú hru Na letovisku, 

pri tvorbe ktorej sa inšpiroval ţivodnými osudmi Svetozára Hurbana Vajanského.
33

 

Milan Ţarnovický je príkladom evanjelického a. v. farára, ktorý vnímal svoje 

povolanie v širších spoločenských súvislostiach a najmä zodpovednosti za stav spoločnosti 

v rôznych prechodných, provizórnych, vojnových, či revolučných obdobiach. Jeho aktivity je 

moţné identifikovať vo viacerých sférach verejného ţivota, najmä v politickej a kultúrnej 

oblasti. Na jeho elitárske pôsobenie a zrovnávanie s Jozefom Ľudovítom Holubym sa nedalo 

zabudnúť ani nad jeho rakvou: „vţdy som vţdy hľadel na vysokováţeného p. seniora Milana 

Ţarnovického, ako na synovca zvečnelého nášho velikána, vedca Jozefa Holubyho, od ktorého 

zdedil neoceniteľnú ľudskä múdrosť, skalopevný, gránitový charakter a jeho zlaté srdce. [...] 

Raz mi hovoril: neodpisuj nikoho kým si nevţil do jeho poloţenia. – a tu som videl jeho 

skvejúci sa charakter, jeho zlaté srdce – i keď mäkké slovenské srdce.―
34
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 ŢARNOVICKÝ, Milan. Český dorast roľnícky v Osuskom. In Slovenský denník, 1920, roč. 3, č. 130 (12. 6. 

1920), s. 2. 
30

 ŢARNOVICKÝ, Milan. Slovenské národné divadlo vo Veľkej Bytči. In Slovenský denník, 1922, roč. 5, č. 292 

(28. 12. 1922), s. 3. 
31

 List Milana Ţarnovického J. Škultétymu z 25. novembra 1914. SNK-LA, f. Jozef  Škultéty, sign. 49 A 21. 
32

 Koncept M. Ţarnovického ev. far. v Pezinku. (Záverečné slovo o K. Holubym). SNK-LA, f. Miloš Jurkovič, 

sign. 175 C 19. 
33

 List Milana Ţarnovického V. H. Vladimírovi z 3. augusta 1933. SNK-LA, f. Hurbanovci, sign. 32 Y 106. 
34

 Pohrebný prejav pri smrti seniora Milana Ţarnovického. SNK-LA f. Jozef Ľudovít Holuby, sign. 58 P 4. 
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To the Biography of Milan Ţarnovický (1887 – 1959) 

 

Milan Ţarnovický, a Lutheran priest, was considered one of the important regional workers in 

Slovakia in the first half of the 20
th
 century. He was actively engaged in transferring the village of 

Pezinok and all surrounding areas into the hands of state power, during the coup in autumn 1918. He 

mainly officiated in the communal politics for Agrarian Party. He belonged to the so-called circle of 

Zoch's collaborators, who represented important intellectual force in the Carpathian region. He was 

interested in various subjects of the cultural background of the interwar republic. By many 

intellectuals he was considered the next Jozef Ľudovít Holuby. 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Malý komentár ku chronológii vzniku Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Vojtech Ozorovský 

 

V súvislosti s blíţiacim sa 100. výročím zaloţenia Lekárskej fakulty v Bratislave sa 

ukázala dôleţitá a zároveņ milá povinnosť odpovedať na zdanlivo jednoduchú otázku. 

Na otázku, ktorý z dátumov spomenutých v literatúre je najoprávnenejší, najsprávnejší alebo 

najpresnejší, ak hovoríme o začiatku Lekárskej fakulty v Bratislave, dnešnej fakulty 

Univerzity Komenského, pôvodne Lekárskej fakulty Československej štátnej univerzity. 

Jednotlivé odpovede sú vlastne podmienené tým, z akého uhla, alebo akou optikou sa 

na riešenie pozeráme. S prístupom a optikou je spojená aj terminológia, ktorú pouţívame 

na opísanie jednotlivých skutočností a udalostí (v literatúre k problematike nájdeme 

„zaloţenie―, „začiatok fungovania―, „zrod― a podobne).
1
 

Vo vzťahu ku komplikovaným okolnostiam v akých sa rodili plány na zaloţenie 

nového lekárskeho vzdelávania na Slovensku a v úcte k iniciatíve „Hynkovej skupiny― je 

potrebné dátum stanoviť pevne.
2
 Sled mnohých porád symbolicky započalo zhromaţdenie 

profesorského zboru Lekárskej fakulty Karolovej univerzity v Prahe 4. novembra 1918. 

Pre takzvanú Hynkovu skupinu bolo najaktuálnejším odkazom z prejavu dekana Otakara 

Srdínka nielen prihlásenie sa k novej štátnosti, ale tieţ upozornenie na „posledné slová― Jána 

Jesenského (hoci Srdínkom prispôsobené zámeru vykresliť v príhovore I. svetovú vojnu ako 

                                                 
1
 „Deņ začiatku činnosti―, zároveņ aj ako „zrod― a „začiatok existencie―, vo vzťahu k 21. septembru (k dátumom 

celkovo niţšie) v BENIAK, Milan – TICHÝ, Miloslav. Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského, 1992, s. 40; právny termín „zriadenie univerzity― 

vo vzťahu k 27. júnu 1919 a „začiatok akademickej pôsobnosti― v súvislosti s 21. septembrom v GRÓFOVÁ, 

Mária. Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919-1950. 

In FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŅOVÁ, Daniela (ed.). Od špitála k nemocnici: zdravotníctvo, sociálna 

starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava : Slovenský národný archív, 2013, s. 282, 283; ako 

„dátum vzniku― a „právneho zaloţenia―, v TICHÝ, Miloslav. Vznik a začiatky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

Doktorská dizertačná práca. Rukopis. Bratislava 1985, s. 78. „Zriadenie Univerzity―, čiţe aj fakulty (s dátumom 

27. júna 1919) v BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Bratislava : Osveta, 

1989, s. 283, pričom autorka spomína aj „otvorenie Univerzity― 9. decembra 1919, s. 284. 
2
 Na aktivitu praţských lekárov priamo vplýval vývoj na frontoch 1. sv. vojny. Skupina praţských lekárov 

predpokladala, ţe v prípade víťazstva ústredných mocností by musela odísť z Lekárskej fakulty Karlovej 

univerzity v Prahe. Ich aktivita však pretrvala a našla postupne podporu v novom štátnom aparáte 

(na Ministerstve školstva a národnej osvety, u prezidenta Československej republiky, u Ministra s plnou mocou 

pre správu Slovenska), BENIAK – TICHÝ, ref. 1, s. 27; TICHÝ, ref. 1, s. 67-78. Uvádzame „nového― 

vzdelávania, pretoţe na Lekárskej fakulte Alţbetínskej univerzity v Bratislave sa začalo prednášať v školskom 

roku 1917/1918, školský rok sa otvoril 5. októbra 1918. Podrobnejšie aj s hlbším historickým exkurzom a širším 

geografickým záberom BOKESOVÁ-UHEROVÁ, ref. 1, passim (o Alţbetínskej univerzite na s. 172); TICHÝ, 

Miloš – KÁNTOROVÁ, Viera. Vznik Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 1. Moţnosti štúdia medicíny na území 

slovenského etnika pred rokom 1918. In Bratislavské lekárske listy, zv. 73, č. 4, 1980, s. 515-521; GRÓFOVÁ, 

ref. 1, s. 279-281, k Alţbetínskej univerzite s. 282. 
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globálny konflikt slovanstva a germánstva), ktoré podľa Miloša Tichého mohli byť 

náznakom, ţe česká lekárska minulosť i prítomnosť má spoločné elementy so Slovákmi.
3
 

Profesor patológie Kristián Hynek sledoval situáciu lekárskeho vzdelávania 

na Slovensku od roku 1917, odkedy sa v Časopise lekářů českých dozvedel o zaloţení 

Alţbetínskej univerzity v Bratislave (alebo presnejšie Bratislavskej uhorskej kráľovskej 

Alţbetinej univerzity).
4
 Od začiatku sa k jeho myšlienke zaloţiť univerzitu (a lekársku 

fakultu) v Bratislave pripojil docent gynekológie Gustáv Müller a postupne Antonín Spilka, 

Zdeněk Mysliveček, Roman Kadlický a Jiří Brdlík.
5
 Zo všetkých predovšetkým Hynek, 

Müller a Brdlík začali pripravovať pozadie vďaka svojim známostiam medzi politikmi 

a úradníkmi. Presviedčanie poslancov, vlády a vedenia domácej univerzity a fakulty bolo 

nevyhnutné.
6
 Plán Kristána Hynka našiel pozitívnu odozvu literáta, historiografa 

a slovenského intelektuála profesora Jaroslava Vlčka, vtedy Správcu slovenského školstva 

na Ministerstve školstva a národnej osvety v Prahe. Jeho komunikácia s vysokými armádnymi 

kruhmi priniesla Hynkovej skupine nevyhnutné informácie o pomeroch na Alţbetínskej 

univerzite v Bratislave.
7
 

Predstupņom praktických príprav prebiehajúcich hlavne od začiatku roka 1919 bol 

pochopiteľne lobing medzi (nielen) slovenskými poslancami Dočasného národného 

zhromaţdenia a neskôr vďaka podpore kultúrneho výboru Zhromaţdenia, priamo v kancelárii 

prezidenta, vďaka čomu Hynka s Müllerom prezident Tomáš Garrique Masaryk niekoľkokrát 

prijal a ich plány odobril.
8
 Po príprave zázemia v Prahe sa vydala skupina lekárov na čele 

s Hynkom na prvú cestu do Bratislavy, kde na nich na ich prekvapenie čakal negatívny postoj 

                                                 
3
 TICHÝ, Miloš – KÁNTOROVÁ, Viera. Vznik Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 4. Iniciatíva Hynkovej 

skupiny. In Bratislavské lekárske listy, zv. 75, č. 1, 1981, s. 93. 
4
 Univerzita však bola zaloţená uţ 11. júla 1912, Zákonným článkom XXXVI/1912, postupne získavala na svoje 

fungovanie priestory na Kapitulskej ulici ako pre rektorát, Právnickú fakultu, Filozofickú fakultu a od 14. apríla 

1918 aj pre Lekársku fakultu. GRÓFOVÁ, ref. 1, s. 282; VIVODA, Michal. Zaloţenie a začiatky Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. In Bratislavské lekárske listy, zv. 44, č. 2, 1964, s. 554. 
5
 ČERVEŅANSKÁ, Ņuta. Prof. Mudr. et dr. h. c. Kristán Hynek – najvýznamnejší tvorca a budovateľ Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského. In Bratislavské lekárske listy, zv. 11, č. 7, 1960, s. 444-451; BRDLÍK, Jiří. 

Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je proţíval. Praha : Státní zdravotní nakládatelství, 1957, passim. 
6
 VIVODA, ref. 4, s. 557. 

7
 TICHÝ – KÁNTOROVÁ, ref. 3, s. 95; TICHÝ, Miloš. K dejinám Lekárskej fakulty v Bratislave v rokoch 

1919 – 1939. In Historický časopis, 1989, roč. 37, č. 5, s. 699. 
8
 Aké miesto mala slovenská univerzita a vzdelávanie v programoch slovenských politikov a intelektuálov 

19. storočia a ako reagovala slovenská politika na postupnú realizáciu plánu praţských lekárov po I. svetovej 

vojne mapujú články TICHÝ, Miloš – KÁNTOROVÁ, Viera. Vznik Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 2. 

Úsilie o zaloţenie národnej univerzity a nové prúdy medzi lekármi. In Bratislavské lekárske listy, 1980, zv. 74, 

č. 2, s. 234-240 a pokračovanie Vznik Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 3. Nová situácia. In Bratislavské 

lekárske listy, 1980, zv. 74, č. 6, s. 686-691. 
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ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára a Ivana Hálka (vedúceho 

zdravotníckeho odboru na Ministerstve).
9
 

Šrobár a Hálek nielen ţe dosiaľ nepočuli o zámere zaloţiť československú univerzitu v 

Bratislave, nesúhlasili s nápadom zrušiť Alţbetínsku univerzitu.
10

 Minister Šrobár sa nechal 

presvedčiť z praktických dôvodov uţ existujúceho stavu príprav v Prahe; a azda aj pretoţe bol 

sám lekárom a prvoradá iniciatíva zaloţiť lekársku fakultu mu bola tak ešte bliţšia. Po návrate 

z prvej cesty do Bratislavy podal Kristián Hynek správu o stave Alţbetinej univerzity 

a celkovo o ceste Ministerstvu školstva a profesorskému zboru Karolovej univerzity. 

Profesorský zbor potom pristúpil k realizovaniu ďalších krokov, z ktorých nevyhnutným bolo 

menovanie nových profesorov. Pôvodné pracovisko praţských lekárov si ústami dekana 

stanovila pred plánovaným záverečným odchodom jedinú podmienku, a to moţnosť povolať 

praţských lekárov, ak vyvstane taká potreba, späť do Prahy. 

Spomedzi všetkých dôleţitých dátumov, ktoré sprevádzajú zaloţenie a fungovanie 

Lekárskej fakulty, a ktoré sa spájajú s Memorandom a z neho vytvoreným návrhom zákona 

v Dočasnom národnom zhromaţdení (12. máj 1919),
11

 či s menovaním profesorov novej 

fakulty (31. júl 1919),
12

 alebo s ustanovujúcim zasadaním Profesorského zboru Lekárskej 

fakulty na ktorom prebehla voľba prvých akademických funkcionárov (8. august 1919) sa 

musí tento dátum javiť najjasnejšie a predstavovať tak ovenčenie spomenutých snáh ako aj 

jasný počiatok existencie inštitúcie.
13

 

                                                 
9
 HYNEK, Kristián. Prvé počátky naši University. In Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919 – 

1924. Bratislava : Akademický senát UK, 1925, s. 12-13; VIVODA, ref. 4, s. 555. 
10

 Šrobár sa správne domnieval, ţe takýto krok posilní maďarský nacionalizmus a predpokladal ţe skôr 

tolerantný postoj k univerzite, jej profesorom a potencionálnym maďarským študentom by prispel k lojalite 

Maďarov voči novej republike, BENIAK – TICHÝ, ref. 1, s. 27-28. 
11

 TICHÝ, ref. 7, s. 699. Memorandum o bratislavské fakultě lékařské, napísané v Prahe a podpísané skupinou 

profesorov a docentov (k ich zostave sa vrátim niţšie) je zásadným dokumentom pre vznik fakulty, v konečnom 

dôsledku aj univerzity v Bratislave, aj keď v tomto momente ešte s výstavbou celej univerzity skupina 

v memorande nepočítala. 
12

 Stanislav Růţička bol vymenovaný za profesora hygieny, Kristián Hynek profesora patológie a terapie 

vnútorných chorôb, Stanislav Kostlivý profesora chirurgie, Gustáv Müller profesora pôrodníctva a gynekológie, 

Zdeněk Mysliveček za profesora psychiatrie a neurológie, Roman Kadlický za profesora očného lekárstva, 

Antonín Spilka za profesora patologickej anatómie, Antonín Trýb za profesora koţných chorôb, Jiří Brdlík 

za profesora detských chorôb, VIVODA, ref. 4, s. 557. Treba zvýrazniť, ţe menovanie Růţičku a Trýba bolo 

odloţené pretoţe ešte stále pôsobili ako lekári pri légiách v Rusku, TICHÝ, ref. 7, s. 700-701. K počtu 

profesorov pozri GRÓFOVÁ, ref. 1, s. 282-283. 
13

 Na prvom ustanovujúcom zasadaní Profesorského zboru Lekárskej fakulty prebehla voľba rektora Univerzity 

(prof. MUDr. Kristian Hynek), prorektora (prof. MUDr. Stanislav Kostlivý) dekana Fakulty (prof. MUDr. 

Gustav Müller), prodekana (prof. MUDr. Antonín Spilka) a členov Akademického senátu, pozri Archív 

Univerzity Komenského v Bratislave, fond Lekárska fakulta UK, Protokol schůze konané dně 8. srpna 1919 

v Protokoly prof. sboru LF šk. rok: 1919/1920; BENIAK – TICHÝ, ref. 1, s. 36-39. Spomienky Kristiána Hynka 

v Prvé počátky naši University In Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919 – 1924, s. 10-17, 

rovnako Archív Univerzity Komenského v Bratislave, fond Lekárska fakulta UK. K memorandu napríklad 

TICHÝ, ref. 1, s. 79-85. Treba doplniť, ţe aj vo fáze keď uţ bol zaloţený nový profesorský zbor pripravený 

vycestovať do Bratislavy, váhala vláda ČSR po protestných nótach z maďarskej strany so zrušením Alţbetínskej 
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Prvou optikou, ktorou sa vieme pozrieť na dátum vzniku fakulty je optika právnická. 

Právnický jazyk je v tejto veci veľmi akurátny, pouţíva termíny ako „zaloţenie―, alebo 

„zriadenie―.
14

 Takáto terminologická presnosť nás privedie ku konkrétnemu dátumu, pretoţe 

právnik by nepochyboval o tom, ţe dátum zaloţenia Lekárskej fakulty sa prelína s dņom 

zaloţenia Československej štátnej univerzity. Je to obsiahnuté dokonca v rovnakom 

paragrafe, zákona č. 375 zo dņa 27. júna 1919.
15

 Dņom zaloţenia fakulty je deņ, v ktorom 

vstúpil zákon do platnosti (dnes presnejšie do účinnosti), čiţe deņ vyhlásenia zákona.
16

 Týmto 

dņom je 11. júl 1919, nakoľko vtedy bol zákon vyhlásený publikáciou v Zbierke zákonov 

ČSR. 

Proti takémuto vymedzeniu de iure stojí však aj vymedzenie de facto. K nemu vedie 

historická skutočnosť zachytená napríklad v spomienkach profesorov „Hynkovej skupiny―.
17

 

V spomienkach ale predovšetkým v archívnom materiáli fakulty je ľahké si všimnúť, 

ţe do úplného fungovania fakulty ešte prešlo dosť času. 

Pondelok 21. septembra 1919, deņ po druhom, uţ konečnom príchode profesorského 

zboru do „upršanej Bratislavy―, býva spomínaný ako začiatok fungovania fakulty.
18 

V literatúre predmetu je tento dátum tradovaným, symbolickým momentom, slovami Miloša 

Tichého „dņom faktického zrodu Lekárskej fakulty―.
19

 V porovnaní s júlovým termínom, 

ktorý začiatok fungovania stanovuje „iba― na papieri, je septembrový dátum spojený 

s fyzickým príchodom ľudského materiálu, ktorý sa od počiatku podieľal na tvorbe 

myšlienky, a teraz konečne prešiel ku skutočnej realizácii – k výučbe a príprave budúcich 

lekárov na Slovensku. Avšak to by sme predbiehali a opomínali skutočné udalosti. 

Aj tento viac „ľudský― dátum, farbisto humanizovaný ţivými spomienkami 

medicínskych kapacít má dokonca závaţnú chybičku krásy, ktorá mu podľa môjho názoru 

uberá na legitimite. Totiţ fungovanie fakulty sa okrem výskumu a praxe lekárov skladá 

moţno aj v prevaţnej miere z výučby. Zo spomienok profesorov vieme, ţe po ich príchode sa 

začali venovať „preberaniu― Alţbetínskej fakulty, čiţe preberaniu priestorov, kliník, materiálu 

                                                                                                                                                         
univerzity. Na to však reagoval Hynek hrozbou „demisie― a opätovne ţiadal so skupinou naplniť uzákonené 

zrušenie „maďarskej univerzity― a zaloţenie „slovenskej― univerzity, VIVODA, ref. 4, s. 557. 
14

 TICHÝ, ref. 7, s. 699. Miloš Tichý kombinuje právnický termín „zriadenie― (Univerzity zákonom), ktorý spája 

s 27. júnom 1919 s termínom „uvedenie do ţivota―, ktorý spája s 11. júlom 1919.  
15

 Zákon č. 375, zo dņa 27. júna 1919, ktorým sa zriaďuje Československá štátna univerzita v Bratislave, Sbírka 

zákonů a nařízení státu československého, čiastka LXXIX, vydaná 11. júna 1919, s. 513. 
16

 Podľa zákona č. 139, zo dņa 13. marca 1919, ktorý upravuje vyhlasovanie zákonov a nariadení, Sbírka zákonů 

a nařízení státu československého, čiastka XXIX, vydaná dņa 19. marca 1919, s. 179. 
17

 PŘEROVSKÝ, Karel. Začíná se od Adama. In Gaudeamus Igitur! Bratislava : SAP, 1995, s. 6-9; HYNEK, 

Kristián: Prvé počátky naši University, s. 12-17. 
18

 Elegantné pomenovanie „začiatok akademickej pôsobnosti― v GRÓFOVÁ, ref. 1, s. 283; BENIAK – TICHÝ, 

ref. 1, s. 40-41. Tento deņ je tieţ vnímaný ako deņ zaloţenia – respektíve presnejšie „prebrania― 1. internej 

kliniky. 
19

 TICHÝ, ref. 7, s. 701. 



HISTORIA NOVA  13 

 72 

a kniţníc. Rovnako vieme, ţe vybavenie kliník bolo v momente ich príchodu nedostatočné 

a vonkoncom nebolo moţné odrazu začať s výučbou, praktickými cvičeniami a podobne.
20

 

Pôvodné očakávania a predstavy, ktoré vychádzali z toho, ţe je moţné budovať na skromných 

základoch boli z jednej strane samozrejme oprávnené, ale ukázalo sa, ţe boli príliš 

optimistické. 

V septembri a októbri prebiehali ďalšie rokovania s vládou, a celkovo úplnú väčšinu 

časovej a mentálnej kapacity profesorov pohlcovala organizačná práca. Základnými cieľmi 

boli doplnenie profesorského zboru, ustanovenie ďalších odborníkov na ústavoch a klinikách, 

personálne zabezpečenie niţších odborníkov, administratívnych pracovníkov a pomocného 

personálu, získanie či dobudovanie priestorov pre kliniky, ich materiálne a tieţ finančné 

zabezpečenie, zorganizovanie zápisu študentov, zriadenie ubytovacích kapacít pre študentov 

a  podobne.
21

 Vieme, ţe v októbri ešte iba prebiehalo predbeţné skladanie rozvrhu, čiţe 

hovoriť o fungovaní fakulty od 21. septembra je minimálne nepresné.
 
Od konca septembra 

prebiehalo „preberanie― kliník a zakladanie ústavov, povolávanie asistentov a elévov, 

rokovania profesorského zboru, v akom jazyku sa majú vôbec viesť prednášky.
22

 Ústavy, 

ktoré organizovali predmety potrebné pre štúdium vo vyšších ročníkoch, od tretieho ročníka 

vyššie, vznikali od začiatku s fakultou, ale ústavy potrebné pre výučbu predmetov prvých 

dvoch ročníkov vznikli aţ v akademickom roku 1923/1924.
23

 

Ďalším dátumom, ktorý okrajovo spomeniem predstavuje bodajţe spor stredovekých 

nominalistov a realistov! Totiţ počiatok dejín Lekárskej fakulty by nominalisti hľadali 

v novembrovom nariadení vlády ČSR zo dņa 11. novembra 1919,
24

 kedy celá univerzita aj 

naša fakulta získala svoje meno, z Československej štátnej univerzity sa stala Univerzita 

Komenského. Avšak treba znovu podotknúť, ţe tento zákon bol vyhlásený v zbierke zákonov 

15. novembra, čiţe tento deņ je právne dņom účinnosti nariadenia. Samozrejme, stredovekí 

realisti by sa v tomto spore skôr priklonili k dátumu 11. júl 1919. 

Zostáva posledný dátum, ktorý prichádza do úvahy, a ten je podľa názoru autora tým 

najsprávnejším. Lepšie je povedať, znovu sú to dátumy dva. Vôbec prvý semester 

                                                 
20

 VIVODA, ref. 4, s. 558; BENIAK – TICHÝ, ref. 1, s. 40. 
21

 TICHÝ, ref. 7, s. 701; rokovanie s vládou v Bratislave 27. októbra 1919, BENIAK – TICHÝ, ref. 1, s. 49; 

VIVODA, ref. 4, s. 559. 
22

 23. októbra sa robia predbeţné korektúry v rozvrhu Archív Univerzity Komenského v Bratislave, fond 

Lekárska fakulta UK, Prokotol schůze konané dně 23. října 1919 v Protokoly prof. sboru LF šk. rok: 1919/1920. 
23

 V obsiahlej forme STANEK, Ivan. Vznik, vývoj a stručné dejiny Teoretických ústavov Lekárskej fakulty. 

In VARSIK, Branislav (ed.). Päťdesiat rokov UK. Bratislava : Univerzita Komenského, 1969, s. 53-89. 
24

 Nariadenie vlády Československej republiky z 11. novembra 1919 č. 595 o pomenovaní Československej 

štátnej univerzity v Bratislave, Sbírka zákonů a nařízení státu československého, čiastka CXXV, vydaná 

15. novembra 1919, s. 850. 
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na Lekárskej fakulte začal 1. decembra 1919, s tým ţe od tohto dņa dostali študenti týţdeņ 

na zápis predmetov. 

9. decembra, o týţdeņ v utorok, po príhovoroch rektora Kristiána Hynka, ministra 

Vavra Šrobára a zástupcu študentstva, starostu Spolku československých medikov, Ľudovíta 

Valacha, mohli študenti v Bratislave počuť prvé prednášky. 

Rozlišovaním v literatúre pouţívaných termínov vieme povedať kedy bola fakulta 

zaloţená a kedy začala naozaj fungovať. Zaloţená bola 11. júla 1919, keď vstúpil do platnosti 

zákon, ktorý zakladal Československú univerzitu v Bratislave. Fungovať začínala iba 

postupne, od augusta a prvého zasadnutia Profesorského zboru a vytvorenia zásadných častí 

administratívneho tela fakulty. Avšak v úplnosti pôsobí od začiatku prvého semestra 

akademického roku 1919/1920. 

Dodajme, ţe sám Kristián Hynek, prvý rektor Univerzity Komenského a iniciátor 

zaloţenia Lekárskej fakulty v Bratislave vníma ako deņ začiatku činnosti fakulty 9. december 

1919.
25
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edície 
––––––––––––––––––––––– 
 
Politické zmýšľanie Martina Rázusa očami Jozefa Bohumila Součka1

 

 

Lukáš Krajčír (ed.) 

 

Ôsmeho augusta sme si pripomenuli 80. výročie úmrtia Martina Rázusa (1888 – 

1937), jednej z výrazných postáv spoločenského ţivota na Slovensku. Popri kaţdoročných 

spomienkach na jeho všeobecne známe pôsobenie na poli cirkevnom, politickom a kultúrnom, 

si táto osobnosť istotne zaslúţi aj osobitný prierez do nazerania na veci verejné, v období 

plnom neistôt, dopadu Veľkej hospodárskej krízy, nárastu populizmu, vnútropolitických 

a zahranično-bezpečnostných hrozieb, v extrémnej forme zhmotnených do „ideí― talianskeho 

fašizmu a nemeckého národného socializmu na prelome 30. rokov 20. storočia. Súčasnosť 

nám dáva za pravdu, ţe dejiny sa môţu do istej miery a v obmenených formách opakovať. 

I dnes sa poniektorí vedeckí pracovníci nevyhnú odváţnym pokusom hľadať paralely 

s udalosťami spred osemdesiatich rokov so súčasným politicko-spoločenským vývojom, 

na základe čoho sa u mnohých sformovali obavy z nasledujúceho vývoja vo verejnom 

priestore. 

Autorom predkladaného listu síce nie je náš jubilant, ale v českom evanjelickom 

prostredí pomerne významná postava verejného ţivota Ján Bohumil Souček (1902 – 1972), 

českobratský farár, univerzitný profesor a neskôr i dekan Husovej československej 

evanjelickej fakulty v Prahe. Tento list sme sa rozhodli zverejniť z viacerých dôvodov. 

V polovici augusta roku 1933 sa rozhodol novovymenovaný docent Souček napísať list 

Rázusovi, ale nie ako starému priateľovi, leţ osobe známej len z parlamentných lavíc, tribún 

a publicistických článkov. Napriek dobre preskúmanej verejne dostupnej pozostalosti Martina 

Rázusa, predkladaný list unikal bliţšej pozornosti bádateľov a to aj napriek svojej nezvyčajne 

obsiahlej výpovednej hodnote pre historický a politologický výskum. Nebolo pritom 

pravidlom, aby evanjelické duchovenstvo v súkromnej korešpondencii otvorene a obsiahlo 

písalo o politike, ktorá z teologických dôvodov vţdy vzbudzovala v ich radoch oprávnenú 

obozretnosť. Okrem sledovania (dobových) aktuálnych spoločenských tém, list moţno 

uplatniť vo výskume vzájomných vzťahov českého a slovenského evanjelického tábora. 

Výpovednú hodnotu nepochybne zvyšuje Součkovo tvrdenie o dôvernom charaktere listu, 

písaného iba v jeho mene a bez podnetu od cirkevných, politických, alebo iných 

spoločenských zoskupení. 

Martin Rázus sa vďaka svojmu pôsobivému politickému angaţovaniu často dostával 

so svojimi politickými a ideovými oponentmi do ostrej slovnej konfrontácie. Prijať však list 

od docenta fakulty a pritom syna hlavy najväčšej českej evanjelickej cirkvi mohlo pôsobiť 

v inom svetle. Souček chápavo pristupoval k téme slovenskej autonómie a samobytnosti, 

prezentoval sa apoliticky a pri hľadaní názorových priesečníkov kládol dôraz na spoločné 

kņazské povolanie. 

List je vlastne špecifickým náhľadom do spletitej spoločenskej situácie počiatkom 

30. rokov, nesúcej sa v znamení oligarchických vplyvov na niektoré vtedajšie médiá, ktoré 

svojou povrchnou výpovednou hodnotou na úrovni bulváru, mali paradoxne výrazný vplyv 

na verejnú mienku. Okrem toho však list poukazuje i na cyklicky sa opakujúce krízy 

(cirkevných) elít, ktoré boli spôsobené aj vlastnými prešľapmi, nepredvídateľnými 

                                                 
1
 Príspevok bol vypracovaný ako súčasť grantovej úlohy VEGA č. 2/0054/ – Evanjelická cirkev a. v. v politických 

a spoločenských súradniciach 1. polovice 20. storočia. 
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rozhodnutiami, nedostatočnou morálkou a ktoré tým prehlbovali v spoločnosti apatiu 

a nevedome profilovali priestor pre zradikalizovanie niektorých sociálnych skupín. 

V nadväznosti na to tak identifikujeme v Součkových úvahách najmä ohlas na nárast 

pravicového extrémizmu a apatického, ba niekedy aţ prívetivého prístupu k nacizmu 

u niektorých pravicovo-konzervatívnych a pritom demokraticky sa prezentujúcich politikoch. 

Souček si uvedomoval dôleţité miesto Rázusa v radoch inteligencie a preto bol znepokojený 

niektorými jeho prehláseniami a politickými stratégiami. Martin Rázus sa počas svojho 

niekoľkoročného politického počínania povaţoval za demokrata
2
 a podobného názoru je aj 

súčasná historiografia.
3
 Napriek jasnému inklinovaniu ku kresťansko-humanitným a pritom 

demokratickým hodnotám, sa z niektorých ľavicových kruhov na počiatku 30. rokov ozývali 

varovné hlasy, ktoré s rozpakmi sledovali jeho postoje k etablujúcemu sa nemeckému 

národnému socializmu.
4
 Rázus si totiţ na fašizme a nacizme predovšetkým všímal jemu 

sympatický vlastenecký a antikomunistický náter, pričom však obchádzal mnohé negatívne 

a pre demokrata odsúdeniahodné prvky týchto reţimov.
5
 K ich odmietnutiu prišlo u neho aţ 

na prelome rokov 1933/34,
6
 teda takmer rok po nástupe Adolfa Hitlera k moci a uţ v čase 

pokročilého a pri tom evidentného rozkladu krehkej nemeckej demokracie, štátnou mocou 

legitimizovaného antisemitizmu a kancelárom amnestovaných zločinov úderných jednotiek 

SA.
7
 Mohol aj Součkov list z polovice augusta tohoţe roku značne prispieť k prehodnoteniu 

postojov k týmto reţimom? 

                                                 
2
 RÁZUS, Martin. Fašizmus u nás. In Národnie noviny, roč. 57, č. 98(1. 5. 1926), s. 1-2. V podobnom zmysle sa 

vyjadril aj v liste straníckemu kolegovi M. Ruppeldtovi: „ja nie som fašistom, radšej bych bol demokracii, 

ako diktatúre. Musíme však rátať s moţnosťami a pohyb vyuţiť pre slov. nacionalizmus.― K tomu pozri bliţšie: 

list Martina Rázusa Milošovi Ruppeldtovi z 4. júna 1926. Slovenská národná kniţnica – Literárny archív (ďalej 

LA-SNK, f. Martin Rázus, sig. 45 G 44. 
3
 Vzťahmi Martina Rázusa k nacionálnym prúdom a pravicovému politickému spektru sa podrobne venovala 

najmä historička ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Martin Rázus a analýza politicko-ideologických prúdov 

v medzivojnovom období. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. 

Bratislava : Veda, 2008, s. 107-114; taktieţ literárny vedec GÁFRIK, Michal. Martin Rázus II. Bratislava : LIC, 

2000, s. 37-42. 
4
 Rázusove postoje k radikálnej pravici sledovali predovšetkým sociálno-demokraticky orientované a na vysokej 

ţurnalistickej úrovni brnianske Lidové noviny. Pozri napr.: Ozvěna hitlerismu na Slovensku. In Lidové noviny, 

roč. 41, 21. 3. 1933, č. 146, s. 3. 
5
 V takomto znení sa niesli viaceré Rázusove články v rokoch 1926 – 1933. V novembri 1931 veril, ţe musí aj 

„na Slovensku hitlerizmus zvíťaziť.― RÁZUS, Martin. Česi na Slovensku. In Národnie noviny, roč. 62, č. 138 

(27. 11. 1931), s. 1. Počiatkom marca hovoril o potrebe tzv. „sociálne zaloţenom nacionalizme.― RÁZUS, 

Martin. Slováci! Slovenky! In Národnie noviny, roč. 64, č. 26 (4. 3. 1933), s. 1. A v tomţe čase dokonca 

prehlásil, ţe „Hitler vedie v duchu najkrajnejšieho nacionalizmu nemecký národ! [...] Nacionalizmus ide víťazne 

svetom, lebo si to vynucuje zákonitosť ţivota. V Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku – sbierajú sa sily 

v znamení tohoto ducha – zvládať ţivot.― [...] „Pozrite sa na svojich hrdých luteránskych bratov v Nemecku, 

akým duchom horia?― RÁZUS, Martin. V osudných chvíľach. In Národnie noviny, roč. 64, č. 32 (18. 3. 1933), 

s. 1. Nacizmus povaţoval za krajnú formu nacionalizmu. Pri riešení slovenských problémov poukazoval naďalej 

na vývoj v Nemecku: „tu pomôţe jedine nacionalizmus. Nemecko ho má a pomohlo si.― RÁZUS, Martin. 

(prejav) In Národnie noviny, roč. 64, č. 36 (29. 3. 1933), s. 1. V polovici apríla 1933 sa so sympatiami vyjadril 

k prehláseniam Josepha Goebellsa o nacionalizme. RÁZUS, Martin. Na zvrate dejín. In Národnie noviny, 

roč. 64, č. 43(14. 4. 1933), s. 1. 
6
 Vo svojej reči pred breznianskym zborovým konventom na začiatku roku 1934 a 1935 ostro odsúdil nemecký 

nacizmus. RAPOŠ, Karol. Dejiny cirkvi ev. a. v. breznianskej. Sv. 1. Brezno nad Hronom : ECAV, 1938, s. 149, 

156. Nasledoval jasný odkaz počas rokovania v poslaneckej snemovni v apríli 1934: „nikdy sme nerozumeli 

nacionalizmus takto a nikdy ho takto nebudeme rozumieť. To uţ nie je nacionalizmus, ale paroxyzmus. Taký 

nacionalizmus musí viesť k diktatúre.― RÁZUS, Martin. Veľká reč poslanca Slovenskej národnej strany Martina 

Rázusa v parlamente. In Národnie noviny, roč. 79, , č. 79 (11. 7. 1934), s. 3. 
7
 Amnestie v Nemecku – pro úderníků. Zákonní ochrana úderních oddílů. In Lidové noviny, roč. 41, č. 148 

(22. 3. 1933), s. 3. 
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Souček bol známy svojim odporom voči agresívnym formám nacionalizmu
8
 a práve 

z tohto listu dokáţeme lepšie pochopiť, ţe za veľký spoločenský problém povaţoval 

príslušnosť osoby k naciznum, tak i k agilnému patriotizmu. Snaţil sa vysvetliť tenkú hranicu 

medzi nimi, poukazovaním hlavne na negatívne stránky nacionalizmu, ktorých špecifickým 

znakom je vyjadrovanie hnevu voči „tým druhým.― Naráţal tak na Rázusov temperament 

vkladaný do poslaneckých prejavov a publicistických článkov, ktorými ako farár a spisovateľ 

disponoval a ktoré v konečnom dôsledku mohli byť nábojom pre zradikalizovanie slovenskej 

spoločnosti a nástrojom pre nekalé úmysly rôznych radikálnych zoskupení. Navyše na krajne 

pravicových a ľavicových zoskupeniach so znepokojením sledoval ich nápadne podobné 

spôsoby prezentácie a nástroje presadzovania sa v spoločnosti. Nie náhodou spomínal tieto 

súvislosti práve Rázusovi, ako veľkému kritikovi komunizmu a vôbec ľavicových 

ideologických prúdov v domácej i zahraničnej politike. 

Veríme, ţe predloţený list v radoch odborníkov neposlúţi len na porovnávanie dejov 

minulých so súčasnými, ale vzbudí odhodlanie po hĺbkovej analýze bohatého pramenného 

materiálu Martina Rázusa, pretransformovanej do publikovania edície prameņov, ktorú si tak 

publicisticky činorodá osobnosť istotne zaslúţi. Pre širšiu verejnosť však môţe byť návodom 

ako jasne menovať a hlavne podrobiť kritike krajne pravicové prúdy, ktoré sa zo slovenského 

spoločenského priestoru nevytratili ani po bohatých skúsenostiach z tridsiatych a štyridsiatych 

rokov 20. storočia a skôr v obmenených a dobre fundovaných formách zaţívajú 

poľutovaniahodnú renesanciu. 

 

Edičné poznámky 
 

List je uloţený v Literárnom archíve Slovenskej národnej kniţnice v Martine, 

vo fonde Martin Rázus a pod signatúrou 45 F 41. Iný list od tohto adresáta sa v uvedenom 

fonde nenachádza. List bol napísaný na písacom stroji, na papieri formátu A4. 

Nakoľko pochádza z obdobia 30. rokov 20. storočia, nevyţadoval zásadné edičné 

úpravy. Preto sme po obsahovej stránke zachovali pôvodný charakter listu a to aj 

s nepatrnými zvláštnosťami českého jazyka, ktoré nie sú výraznou prekáţkou v pochopení 

predloţeného textu. Opravou prešli len zjavné preklepy v slovách, ktorých pôvodné tvary 

uvádzame v poznámkach pod čiarou. Po formálnej stránke sme upustili od pôvodného 

rozvrstvenia riadkov a ich zarovnania do ľavej strany, čím sme sa aj vyhli pôvodnému deleniu 

textu do jednotlivých strán. Taktieţ sme neprebrali systém delenia slov na prelome riadkov. 

Štruktúru odsekov sme zachovali v pôvodnej podobe. 

Z textu sme vynechali chyby, ktoré autor sám opravil opakovanou formou znaku „X―, 

alebo „x―. Niektoré preklepy našiel autor po dopísaní listu, ktoré sa rozhodol opraviť písanou 

formou, resp. prepísaním nesprávnych písmen v slove. Nakoľko ich pôvodná verzia 

po prepísaní je nečitateľná, nechávame v texte uţ opravenú verziu slov. 

Adresát listu často vyuţíval niektoré interpunkčné znamienka ako pomlčky, 

spojovníky, lomky a zátvorky, ktoré nezodpovedajú súčasným štylistickým normám 

pri tvorbe viet. Keďţe však zásadné neovplyvņujú výpovednú hodnotu, ponechali sme ich 

v nezmenenej forme. 

                                                 
8
 S veľkou nevôľou sledoval agresívne tendencie totalitných reţimov ako komunizmus a národný socializmus. 

Ťaţko znášal aj okupáciu Československa v auguste 1968 vojskami Varšavskej dohody. Odmietal myšlienku, 

ţe by kvôli tlaku zvonku mal človek jednať proti svojmu svedomiu. ČAPEK, Jan. K výročím profesora Josefa 

Bohumila Součka. In Křesťanská revue, roč. 75, 2002, č. 8, s. 213-214. Na konci roku 1945 varoval pred novými 

formami útočného nacionalizmu v ČSR, ktorý vo svojej podstate je rovnakého druhu ako nacizmus. MORÉE, 

Peter C. A. Novozákoník Jozef Bohumil Souček k vysídlení sudetských Němců a komunistického převratu. 

In MAREK, Pavel. – HANUŠ, Jiří. (ed.). Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 508. 
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Poznámkový aparát v našom prípade nevysvetľuje a kriticky nehodnotí výpovednú 

hodnotu textu, ale iba uvádza dôleţité faktografické súvislostí. Samotný list je originálny 

z viacerých hľadísk. Ojedinelý obsahovou rozsiahlosťou, štylizáciou, no najmä výpovednou 

hodnotou pre výskum dobových aktuálnych spoločenských tém medzivojnového 

Československa v kontexte medzinárodného vývoja v Európe. 

 

Edícia textu 

 

List Jána Bohumila Součka Martinovi Rázusovi z 15. augusta 1933 

 

Praha, /Dejvice, Na Čihadle 10/ , 

15. 8. 33. 

 

Váţený bratře faráři, 

 

jest to snad ode mne opováţlivost, ţe se obracím k Vám s následujícím dopisem, ač 

Vás osobně neznám /jen jednou jsem Vám byl představen na chodbě Husova domu,
9
 asi se jiţ 

nepamatujete/. Nemám k tomu jiné právo, neţ ţe jsem i já kazatel a theolog – a na toto 

bratrství se odvolávám a v jeho jménu Vás prosím, abyste mne vyslechl trpělivě. 

To, co Vám chci napsat, jsou některé otázky, často opravdu úzkostné, které mne 

napadají při sledování Vaší veřejné činnosti. Můj primérní zájem je theologie a náboţenský 

úkol církve; jsem přesvědčen, ţe situace křesťanství v celém světe je tak těţká a opravdu 

bez přehánení kritická, ţe je potřeba, aby všecky síly církve byly koncentrovány na základní 

její náboţenské úkoly. Ale nezapírám, ţe můţe nastat situace, ve které i duchovní smí i musí 

aktivně zasahovat do ţivota veřejného a politického. Jest však přirozené, ţe veřejnou činnost 

takového duchovního sledují ostatní – a tedy i já – se zvláštním zájmem. Četl jsem v poslední 

době některé Vaše projevy, a mnoho jsem o nich přemýšlel:, a byl jsem často zmaten. Nedalo 

mi to opravdu pokoje. A nemohl jsem to a nemohu vydrţet – z vnitřní nutnosti se obracím 

k Vám, abych Vám tyto otázky a pochybnosti sdělil. Nehněvejte se na mne, a nemyslete, 

ţe Vás chci nějak kárat, nějak s Vámi polemisovat a pod.; za nic bych o tom nepsal veřejne – 

polemiky jsou málo k čemu dobré, nejméně k tomu, aby se lidé dorozuměli – a já bych Vám 

chtěl rozumět. A proto se já, Vám neznámý, ale přece jen s Vámi spojený stejným základním 

úkolem, k Vám přímo obracím. Nemám postranního úmyslu; nikomu, ani těm nejbliţším 

o tomto dopise nic neřeknu a nemluvím za nikoho, jen za sebe. Zejména můj otec,
10

 synodní 

senior, o tom nic neví a synodní rada naší církve s tím nemá nic spoločného; a velmi bych 

Vás prosil, abyste i Vy tento dopis, aţ uţ o něm budete soudit jakkoliv a učiníte s ním 

cokoliv, měl za naprosto soukromý a důvěrný. 

 

1. To první – nepodivíte se! – jsou ovšem otázky, které mne napadají stran Vaší 

činnosti autonomistické. Ne v první řade pokud jde o politickou její stránku. Myslím, 

ţe poţadavek autonomie je sám o sobě dobře oprávņěn; ač sám Čech a dokonce Praţan, 

nemám ţádné iluse o výbornosti a moudrosti našich lidí a dobře znám, co to je omezený 

praţský rozhled. A myslím, ţe prostě nemá smysl popírat samostatnost slovenského národa – 

co tvoří národ, je v první řadě vůle a program, ne objektivní znaky. Něco jiného však mne 

znepokojuje. Nedá se prostě popřít, ţe slovenský nacionalism, v jehoţ jménu chcete probudit 

                                                 
9
 Náboţenské centrum Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe na Jungmanovej ul. č. 9. Husov dom bol 

slávnostne otvorený 1. mája 1924. V priestoroch od tých čias sídli synodná rada ako výkonný orgán tejto cirkvi, 

archív a informačné centrum Dedičstvo reformácie.   
10

 Jozef Souček (1864 – 1938) – evanjelický h. v. farár, organizátor ekumenického hnutia v českých zemiach, 

prvý synodný senior zjednotenej ČCE. 



HISTORIA NOVA  13 

 79 

slovenský lid, je příliš negativní, příliš zaloţen na odporu k Čechům. To je vůbec osud 

nejmodernějšího nacionalismu, ţe je příliš negativní a proto destruktivní – rozkladá a rozbijí 

Evropu a konec konců i vlastní národ, a k ničemu dobrému vést nemůţe. To je jen tak obecná 

poznámka. To hlavní je toto: ještě méně je moţno popřít, ţe v autonomistické agitaci je příliš 

velká dávka demagogie, která to nebéře s pravdivostí přespříliš přísne a která neapeluje právě 

na ty nejušlechtilější stránky lidské povahy. Četl jsem někdy také „Slováka―
11

, a vím to, 

i kdyţ nemám po ruce příme doklady. Ješte stručněji řečeno: zdá se mi, ţe příliš velkou roli 

v celé věci hraje vyvolávání a pěstování nenávisti – konkretně protičeské nenávisti. Je, můţe 

to být dobré a vést k dobrému? Je moţné, abyste Vy, jakoţto kazatel evangelia, tyto metody 

toleroval, anebo jich snad dokonce někdy i sám uţíval? Mnoho se omluví politickou 

oportunitou; slyšel jsem heslo, ţe bez demagogie to v politice nejde; ale mně se nechce tomu 

věřit, a zejména se táţi, zda duchovní smí přípustit, aby i jemu účel světil prostředky. 

Nehněvejte se – pro mne jsou to bolestné otázky: – nechci se nijako povyšovat, cítím se 

solidární s Vámi – ale hrozné mi je: co svého, křesťanského, nového, očistného dovedeme 

my, sluţebníci církve vnést do veřejného ţivota, kdyţ se na toto pole vydáme? 

A s tou politickou oportunitou? Je to vše opravdu oportunní? Nejem politik, ale sleduji 

situaci se zájmem a s jistou belivostí – a snad právě to, ţe nejsem zapřaţen do denní politiky, 

dává jistý odstup a snad i jasnější zrak. A tu se mi naše společná národní situace, 

a mezinárodní situace jeví velice váţná, ano černá – daleko váţnejší, neţ si lidé u nás většinou 

představují. Zdá se mi, ţe krise – ano, válečná krise – můţe přijít dřív, neţ čekáme – a řekl 

bych, ţe je skoro jisté, ţe přijde dřív, nebo pozdeji. A vidím také, jak jsou naše síly, i kdyby 

byly sjednocené, dohromady strašně slabé. Není prohlubování rozporu československém 

podobné zápasu nad proprastí? Není to sebevraţda? Není to důkaz, ţe nejsme zralí, 

ţe svobody nezasluhujeme? Vím, všelicos jste uţ na takového námitky odpověděl. Na př. to 

o tom, ţe národ je sice moţno amputovat, ne však celý podmanit, a proto ţe slovenský 

nacionalism je lepší zárukou svobody neţ čsl. To je, myslím omyl – platilo by to, kdybychom 

ţili v Evropě r. 1919, proniknuté wilsonovskou ideologií,
12

 ne však v Evropě 1933, 

proniknuté kultem moci a síly /citát z něm. „theolog.― knihy – Stapel, Der christliche 

Staatsmann: Wir sind D e u t s c h e, gleichwiel ob Minderheit oder Mehrheit und als 

Deutsche sind wir die E r s t e n. Wenn in ganz Polen nur zwei Deutsche wohnen würden, 

so wären sie mehr ale die Millionen Polen; denn sie sind eben Deutsche―./ V Evropě tohto 

ducha si nikto nebude dělat praţádné svědomí ze zničení celých národů! Nemluvě o nových 

zdokonalených metodách represe, proti nimţ rakouské, německé a maďarské předválečné 

utlačování byly dětskou hrou. Tyto nové metody, vypracované s takovou důkladností v sov. 

Rusku, Italii a zvlášť dnes v Německu, jsou tak účinné, ţe bych měl velké obavy i o holou 

národní existence českého národa – natoţ pak slovenského – kdyby měl upadnout do této 

tyranie. Jestliţe jste opravdu řekl na námitku nahoře mnou také vyslovenou, ţe by sa včas 

nového útlaku slovenský národ svinul jako jeţek a tak by všecko přečkal, pak to není nic neţ 

pouhá iluse; tím se nedá nic omluvit. Ješte konkretní otázku: jsou opravdu Češi, český národ 

největším nebezpečím pro Slováky? A: dojde-li ke krisi, co učiní a jak se bude umět 

orientovat slovenský lid, který je tak soustavně vychováván v názoru, ţe Češi jsou jeho hlavní 

nebezpečí a hlavní nepřátelé?? To jsou váţné otázky. Nejsem na první místě politik, ale mám 

rád svůj národ – aj me někdy velmi smutno. A ještě něco: proč slovenská nac. a autonom. 

propaganda pracuje do tak velké míry s krutými, úmyslnými, bolícími uráţkami českého 

národa? Já vím, kolik máme chyb /ač nemám věru ţádné iluse – máte je vy? – ţe Slováci měli 

národních chyb méně!/ – ale slyšel a četl jsem uţ toho mnoho, co opravdu bolí. Bolí to právě 

                                                 
11

 Periodikum Slovák – v medzivojnovom období hlavný tlačový orgán katolíckej Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany. Vyznačoval sa jednoduchou štylizáciou a výrazným autonomistickým zmýšľaním. 
12

 Woodrow Wilson (1856 – 1924) – prezident USA v r. 1913 aţ 1921, iniciátor zaloţenia Spoločnosti národov, 

podporovateľ vzniku Československa, hlavný zástanca nového povojnového usporiadania Európy. 
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ty slušné, spravedlivé lidi, kteří mezi námi věru jsou. Nemohu říci, ţe bych se byl kdy hněval 

– ale bývá z toho velmi smutno, a člověk se nějak stydí. Bývají to věci, tyto uráţky, na které 

se nedá nic říci, nic odpovědět. K čemu je to dobré? Musí to být? Nedá se proti tomu nic 

dělat? 

2. Druhá otázka se týká věci, kterou mám Vám, upřimne řečeno, hodně za zlé. Jak je 

to moţné, ţe Vy, zdá se, dokáţete spolupracovat ze všech Čechů právě – se Stříbrným??
13

 

/Jakési společné vystoupení na Slov. ostrově, teď zas v Nitře/.
14

 Tomu těţko rozumím. Zas 

nechme stranou politiku. Snad se Stříbrnému někde ukřivdilo – nejsem plně informován. Ale, 

jedna věc je jistá: Stříbrný strašně sníţil mravní úroveņ českého tisku. Bez skrupulí si získával 

čtenáře nejdříve pornografií; teď se to v jeho polit. tisku trochu zlepšilo, ale jeho „Šejdrem― 

pořád mravně otravuje český lid. Co se dá od takového člověka, který tohle bez vědomí 

odpovědnosti dělá, čekat? Vliv jeho tisku je jednou z velkých překáţek mravní a náboţenské 

práce naší církve; dovedete si představit, jak na nás působí, kdyţ Vy, také kazatel, s ním 

klidně spolupracujete? Nevidíte to, či Vám to nevadí? Lze to omluvit politickou taktikou? 

Kolikrát jsme musili číst slovenské úsměšky nad českým pepictvím; a teď se slovenští 

nacionalisté spojují s tím, co je kvintesencí tohto pepictví /t.j. mravní neodpovědnosti, pivního 

humoru a pod./ Hlinka prý v Nitře představil zástupce Stříbrného strany jako zástupce těch 

Čechů, kteří přejí Slovákům. Bylo by to smutné se Slováky i Čechy, kdyby to mělo být tak. Je 

pro Vás opravdu Stříbrný representantem toho češství, s nímţ se snesete? Tomu nerozumím 

a rozumět nebudu. Ţádná politická oportunita nemůţe zakrýt to, ţe by strašně vypadal národ, 

jehoţ zástupcem a stělesněním by byl právě Stříbrný. Při tom vím a nezapírám, ţe vládnoucí 

reţim polit. stran přivádí k Stříbrnému mnoho lidí a dává negat. oprávnění mnohému z jeho 

kritiky; ale ţivot národa nesestává přece jen z politiky /resp. politikaření/, a je potřebí mít 

i v politice ohled na mravní a duchovní stránku věci – a po této stránce je jisté, ţe Stříbrný 

patří k tomu nejprázdnějšímu a nejniţšíímu, co je v českém ţivote. 

 

3. Třetí věc jest stručně: je moudré, a shoduje se to s úkolem kazatele v politice, 

vytýkat dnešnímu reţimu právě to, ţe se snaţí o dohodu s Němci? Podle mého soudu je to 

právě jedna z mála jeho kladných stránek, a právě s křesťanského stanoviska je třeba to 

ocenit. Dlouho to trvat beztoho asi nebude vzhledem k dnešnímu německému vývoji; ale je to 

právě úkol křesťanů, aby pro tuto věc nejvíc bouřili proti vláde? 

 

4. S tím souvisí další: jak to, ţe Vám, zdá se, tolik imponuje Hitler? Dokonce vzorem 

má být? Dokonce ţe je jeho vítězství povznesením něm. evang. církve a příkladem pro církev 

slovenskou? Snad uţ teď soudíte jinak. Teď je uţ jasně vidět, ţe Hitler nemá pro náboţenství 

úctu praţádnou, a zejména s evangelickou cíkví ţe jedná jako s děvečkou. To, co se teď děje 

v Německu, je největším poníţením evangelické církve, a je to ve skutečnosti světová 

katastrofa evang. křesťanství – něco, co se svým významem rovná pádu ruského pravoslaví. 

/Nečerpám své informace z českého tisku, nýbrţ ze švýcarského, anglického a také 

německého; a vím také, jak mnozí lidé v samém Německu – církevní, lidé – kteří byli ještě 

v dubnu plni nadšení, jsou dnes zdrceni a zděšení tím, co se děje. / Jak to, ţe jste to neviděl 

a ješte snad nevidíte; jak to, ţe Vám, zdá se, nevadí strašná brutalita německého reţimu – 

brutalita nejen fysická, nýbrţ také ješte horší brutalita duchovní, která se projevuje tím, 

ţe není uznávám ţádný zákon, ţádna pravda, ţádný závazek, kterému by byl i národ a reţim 

odpověden – jistě není uznávána samostatná a nadřaděná autorita slova Boţího vše má smysl 

                                                 
13

 Jiří Stříbrný (1880 – 1955) – československý politik, jeden z muţov 28. októbra, hlavný predstaviteľ 

československých národných socialistov, niekoľkonásobný minister v medzivojnovom období. Vlastnil viacero 

periodík, ktoré boli v danej dobe označované za bulvár. 
14

 Pribinove slávnosti v Nitre – symbolické oslavy 1100. výročia vysvätenia Pribinovho kostola v Nitre. Konali 

sa 12. – 15. augusta 1933. 
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jen tehdy, slouţí-li totálnímu státu!! /Na př. jen Hitlerova hrozba v řeči Essenu, ţe rodičům, 

kteří nebudou děti vychovávat v duchu nac.soc., budou děti prostě odņaty a vychovány státem 

– čím se to liší od bolševictví? / Jak to, znovu se ptám, ţe Vám to jakoby nevadí? Ovšem, 

nejen Vám – tolik křesťanů ve světě je – zvlášť v Německu, – kterým to nevadí – kteří nevidí, 

ţe zde vyvrcholuje duch, vzešlý z renaissance, duch vzpoury tohoto světa proti Bohu, duch, 

kterému zdrojem všech hodnot jest přirozený člověk /na př. rasa/, duch, který i náboţenství 

jest jen sluţebnicí zájmů tohoto světa. Je překvapující, jak blízko má nac. socialism 

k bolševictví právě tou svou radikální světskostí, která je jen velmi povrchně zakryta řečmi 

o tom, ţe křesťanství má být uznáno za „wertvolle Stütze für den Bestand unseres Volkes― 

/Hitler/. Ano – za oporu, ne však za svědomí! Bůh nástrojem, ne Pánem! To, ţe to mnozí 

křesťané nevidí, je jen důkazem strašného zesvětštení, hrozné sekularisace našeho křesťanství 

a církví. Všecko ostatní nám je důleţitejší neţ Bůh a Jeho slovo. Kdyţ si člověk k tomu 

vzpomene ješte na theologickou desorientaci v anglosaském protestantizmu /liberalism/ 

a na mravní rozklad v angloamerickém světě, na pád ruského pravoslaví a pod., je mu úzko. 

Jak strašně slabé, vnitřně i vnějšně, je dnešní křesťanstvo! Jak málo vnitřní pevnosti – jak se 

dáme všichni točiti větrem rozličného a cizího učení! Snad jsme při tom dogmaticky korektní 

– ale docela jiné věci jsou nám suverenní, neţ to, co bylo vyjádřeno v starých konfesích! 

A tím se dostávám k tomu podstatnému: smysl všech těch otázek, které jsem Vám 

předloţil, je vlastně ten: není i Vaše činnost symptomem toho, ţe my theologové, kazatelé, 

kněţí a jak se všichni jmenujeme, ztrácíme smysl pro to, co je vlastním základem našeho 

poslání? Ţe nám přestává na prvním místě leţet na srdci evangelium, ţe svá měřítka béřeme 

odjinud a evangelium dáváme do sluţby, namísto abychom všecku v sluţbu uvodili Kristu? 

Píši v první osobě mnoţného čísla – a myslím to upřímně. Těţce na mne doléhalo,
15

 jak 

jsme
16

 často všichni a jak jsem i já desorientovaný; jak dnešní křesťanstvo a církve 

a duchovní všeličemus přisluhují, místo aby vedli; a těţce bojuji o to, aby to nebylo pravda 

i o mně. Je tak těţké orientovat se správně; je tak těţké, nezadat suverenitě evangelia. „Jsou 

v světě rozcestí mnohá, zbloudit kaţdému snadné― – jak pak bychom mohli a směli soudit 

jeden druhého! A tak Vás prosím, znovu, nemějte mi ani tento dopis za zlé – nemějte jej 

za soud, za zlomyslnou kritiku. Tak to nebylo míněno; ale snad máme právo „napomínati se 

v e s p o l e k―; a tak se nehněvejte na svého mladšího bratra v úřade, ţe se k tomu odhodlal, 

napsat Vám to, co ho tíţí a na co mnoho myslí, i kdyţ to vypadá, světsky řečeno, jako 

opováţlivost. 

 

A byl bych Vám vděčen, kdybyste mi mohl několik slov napsat. Vím, ţe jste mnoho 

zaměstnán – ale snad najdete chvilku času, abyste mi mohl naznačit své stanovisko. Nevím, 

stojí-li
17

 Vám to za to, odpovídat neznámému a málo významnému člověku – dokonce, kdyţ 

jde o tak velice soukromou věc – nechci, jak jsem řekl, o tomto dopise nikomu nic říkat, ani 

o Vaší případné odpovědi. 

 

   Upřimně Vás pozdravuje a poţehnání Boţí Vám přeje 

 

    Váš oddaný 

 

/Dr. J. B. Souček, docent Husovy 

fakulty, Praha-Dejvice, Na Čihadle 10 – 

od 18. září: Pr. Střešovice, 

U druhé baterie 763./ 

                                                 
15

 Opravený preklep – pôvodne „doléhato―. 
16

 Opravený preklep – pôvodne „jsem―. 
17

 Opravený preklep – pôvodne „stojů―Li―. 
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List učencov reči a literatúry česko-slovenskej v Prešporku 

Bratstvu učiteľskému oravskému z 26. októbra 1837 
 

Peter Podolan (ed.) 
 

Edičné poznámky 
 

List písaný rukou dopisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana na preloţenom hárku 

[4 strany]. Farba atramentu evokuje následné dopĺņanie interpunkcie, najmä čiarok a opravy. 

Na prvej strane listu sa dnes nachádza sekundárne prilepený výstriţok z novín z 3. júna 1928. 

Obsahuje obrázok/portrét Ľudovíta Štúra a krátky medailón v češtine o jeho ţivote 

a pôsobení, ktorý však nemá ţiadnu ďalšiu súvislosť s obsahom listu. Napriek snahe sa nám 

jeho bibliografickú lokáciu nepodarilo identifikovať. Niektoré slová v liste boli zrejme aţ 

v 20. storočí označené „zubatým― podčiarknutím v zelenej a červenej farbe, na poslednej 

strane listu sa nachádza zelenou farbou napísané číslo 309. Týmto záznamom sme v edícii 

ďalej nevenovali pozornosť. 

Originál listu sa nachádza v Literárnom archíve Slovenskej národnej kniţnice, 

signatúra 174 BK 31. Označenie listu preberáme podľa kartotečnej/inventárnej systematizácie 

archívu. 

Zachovali sme čo najvernejšie formátovanie textu a jednotlivé počiatky strán, pôvodné 

kladenie strán je označené v poznámkach ([strana 1] a pod.). Textová edícia sleduje čo 

najvernejšie autentickú podobu textu; ide teda o „diplomatický― prepis. Týka sa to aj písania 

veľkých písmen, diakritiky a interpunkcie. Všetky poznámky a vysvetlivky a ich značenie 

číslovaním v hornom indexe (xxx
5
) sú editorským zásahom. 

Pri otázke rozsiahlych komentárov k edícii sa hlásime plne k odkazu Jozefa Ambruša 

a jeho štýlu edičnej práce. 
 

Regest 
 

List pozdravuje novozaloţenú spoločnosť – Bratstvo učiteľské oravské (1837). Následne 

informuje o pozitívnych aktivitách v slovanskom svete (Chorváti, Rusi, Srbi, Poliaci), 

i kontakte s katolíckou mládeţou na seminári v Trnave; popisuje činnosť v Prešporku 

(Bratislave) po zrušení Spoločnosti česko-slovanskej a menuje návštevy národovcov 

v Prešporku. 
 

Edícia textu 

w Prešporku dne 26 řjgna 1837. 

Weleučenj Wysocectěnj Muţowé ! 

Bylať to neyradostněgšj zpráwa pro nás Weleučenj Muţowé, genţ nás o Wašem Bratrstwu 

Učitelském došla.
1
 Prekwapilať nás ona tjm wjce, čjm ste nám Wysokoctěnj 

                                                 
1
 Porovnaj listy Ľudovíta Štúra Jaroslavovi Pospíšilovi z 10. októbra 1837 (príspevok do Květov), Ljudevitovi 

Gajovi z 12. novembra 1837 (príspevok do Danice ilýrskej) a 24. februára 1838, Karolovi Boleslavovi Štorchovi 

z 2. januára 1838,. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra I. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1954, s. 120, 

434-435; 131, 446; 144; 137; ŠTÚR. Ľudovít. Ze Slowenska. In Kwěty, 1837, roč. 4, č. 43, s. 344; ŠTÚR, 

Ľudovít. Ze Slowenska. In Kwěty, 1838, roč. 5, č. 3 s. 24. O spolku pozri bliţšie: ČAPLOVIČ, Vladimír. 

Spoločnosť vychovávateľská v evanjelickom bratstve oravskom. In Pedagogický sborník, 1943-1944, roč. 10-11, 

č. 4-5, 3, s. 130-145, 166-188, 111-123. HUČKO, Ján. Ctiboh Zoch. In Biografické štúdie, roč. 7, Martin : 

Matica Slovenská, 1978, s. 38-42; GALLO, Ján. Oravská vychovávateľská spoločnosť v kontexte učiteľského 

hnutia na Slovensku. In Zborník Oravského múzea. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 1992, 

s. 5-12; JANEK, Jozef. Učitelia v Oravskej vychovávateľskej spoločnosti. In Zborník Oravského múzea. Dolný 

Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 1992; s. 23-29; JANEK, Jozef. Stopäťdesiat rokov spoločnosti 

vychovávateľskej [1 – 5]. In Orava, 1987, roč. 28 (98), č. 17-18, 20-22, s. 4; 5; 5; 3; 5; MICHALIČKA, Vladimír. 

Vdovsko-sirotský ústav ev. a. v. učiteľov na Orave. In Pedagogická revue, 1997, roč. 49, č. 5-6, s. 267-271. 
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Wlastencowé méně známi byli, – čjm sme menšj známosti o Wašém šlechetném smyšlenj 

měli méně přeswedčeni o Wašém wjtečném gednánj byli, a čjm wětšj toho potřebu u nás 

spatřujeme. – Společnost Waše má být zeď která nedá přistaupiti Maďaromannii 

do ţiwota, má býti štjt, pod kterým bude ukryté nowé pokolenj směle wystupowat magjcj 

na děgiště Wšesláwie. A kdoby se nad takowýmto stráţcem dušewnjm neradowal? 

Kdoby pewnau túto záštitu, genţ má Slowensko proti bezprawjm sausedů chraniti 

newjtal, a blaţeného gj rozkwětu nepřál? Ach! přegeme gj, přegeme srděčně wšecko, 

cokoli neywěrněgšj synowé Slowenska gj přáti a ţádati mohau! Zawázáni sme djkami
2
 

wděčnosti wšem Wám Wysocectěnj Wlastencowé za takowáto podnikánj, přegjce počjnánj 

Wašému blahodatných následků. 

Za šťastněgšj se ze dne na den powaţujeme slyšjce ze wšech stran rozsáhlého 

Slowanska podobné hlasy se ozýwati. – Kdeţto předtjm tichost wěčná se panowati 

zdála – a to práwem nebo widjme tjm ţe namáhánj naše negsau namáhánj pauze 

gednotliwců, ale celého těla Slowanstwa; a tudyţ w takowáto bez blahodatných aučinků 

zůstat nemohaucj. Tak w Záhřebe zarazili sobě horliwj Horwaté leta předešlého národnj 

společnost;
3
 w Rusku gsau stolice nárěčj wšeslawských zřjzeny, nynj pak gsau w Praze 

dwa Rusowé kteřj se na autraty ruské wlády řeči české a starým práwám českým učj;
4
 – 

w Pešti gest matice srbská,
5
 gako téţ i společnost mladjků, prwnj gak se to 

ze saukromných zpráw dozwjdáme gest giţ skoro na stokrát tisjc bohatá; zámoţnj 

Srbowé, obzwláště byskupi! geden nad druhého pomůckami neyméně ze třech tisjců zl. 

zaleţegjcjmi se snaţj mohowitost gegj rozmnoţiti. Nedáwno pak gistý bohatý Srb, 

gménem Tököly darowal na Ústaw w duchu wšeslawském pro 12 mladjků srbských 

zřjditi se magjcj 30,000 zl. střjbra, gak ale Kollárowu  wzágemnost byl čtel roztrhel 

darowacj list, namjsto pak něho gjný z 50,000 zl. podobně strjbra sepsati dal.
6
 – Gaj 

Horwat a redaktor Illýrských národnjch nowin, gakoţ i Dennice dostaw – gak známo 

dowolenj wšeslawskau tiskárnu zaloţiti; pročeţ nynj nakaupil za 80,000
7
 

Slowanských pjsmen, které weza z Nemecké skrz Prahu, tam asi za dwa woze knih českých 

pro své kragany nakaupil.
8
 Newjdaná horlivost, bezpřjkladné napomáhánj Wšeslawii. – 

                                                 
2
 [strana 1] 

3
 O záhrebskej spoločnosti „Kolo mladih rodoljuba― bliţšie listy Ľudovíta Štúrovi Karolovi Ladislavovi 

Štorchovi z 10. februára 1837, Danielovi Slobodovi z 23. februára 1837 a Ctibohovi Zochovi z 3. marca 1837. 

AMBRUŠ, ref. 1, s. 97, 99, 102; 419, pozn. 21. 
4
 V tomto období bol v Prahe Osip Maksimovič Bodjanskij (1808 – 1877), ruský slavista, v rokoch 1837 – 1842 

cestoval po slovanských krajinách. Druhého Rusa sa nám neporadilo identifikovať. Porovnaj list Ľudovíta Štúra 

Ctibohovi Zochovi z 20 decembra 1837. Ambruš, ref. 1, s. 133, 448, 582; list Ľudovíta Štúra Benjamínovi 

Pravoslavovi Červenákovi z októbra 1838 (?). AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra III. Bratislava : 

Vydavateľstvo SAV, 1960, s. 14, 139. 
5
 Matica srbská bola zaloţená v roku 1826 v Pešti, v roku 1835 zakázaná/pozastavená a znovu obnovená v roku 

1836. ELIÁŠ, Michal. Matica srbská. In Historická revue, 1997, roč. 8, s. 32. Pozri aj poznámku 6. 
6
 Spomenutá príhoda s peņaţným darom pochádza (takmer doslovne) z listu Alexandra Boleslavína 

Vrchovského učencom v Prešporku z 6. októbra 1837. Ten sa na jeseņ 1837 stal advokátom v Pešti a referoval 

o tamojšom ţivote. AMBRUŠ, ref. 1, s. 440-441, 630. Sava Tekelija (1761 – 1842) (tieţ Сава Текелија, Száva 

Thököly) bol bohatý šlachtic z Aradu, filantrop, od roku 1838 prednosta Matice srbskej. V roku 1838 zaloţil 

v Pešti fundáciu pre štúdium 12 študentov a kúpil v Pešti dom – Tekelijanum (Collegium Tökölyanum) aj ako 

internát a sídlo Matice srbskej. CORNIS-POPE, Marcel – NEUBAUERS, John (ed.). History of the Literary 

Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th
 
and 20th Centuries. vol. 2. Amsterdam, 

Philadephia : John Benjamins Publishing Company, 2004, s. 165. 
7
 [strana 2] 

8
 Ljudevit Gaj ((1809 – 1872), vedúca postava ilýrskeho, neskôr chorvátskeho národného hnutia. V júni 1837 

dostal povolenie na vznik tlačiarne, ktorú v nasledujúcom roku zriadil v Záhrebe. Prílohu svojich novín – Danica 

Ilyrska chcel tlačiť okrem cyriliky aj v latinke, čo sa mu nakoniec nepodarilo. V spomínanom období skutočne 

navštívil nemecké krajiny, Karlove Vary i Prahu. Pozri list Ľudovíta Štúra Ljudevitovi Gajovi z 12. novembra 

1837. AMBRUŠ, ref. 1, s. 128, 443, pozn. 2.;388, 624. 



HISTORIA NOVA  13 

 85 

Knjţe Lubomjrský přeloţil Kollarowo : Ueber die literarische Wechselseitigkeit 

do polského, dawá gj pak nynj w Lipsku tisknauti.
9
 Mickiewič onna hwězda Europy nynj 

Pařjţ osobau swau ogasņugjcj pjše hrdinskau báseņ, genţ má pod názwem Ţiška 

weřegnost slowanskau pozdrawiti.
10

 W Slawianinu wydaném přes p. Gašowského we 

Lwowě gsau Kollárowy znělky znělky
11

 ze Sláwy dcery tištěny, gakoţ i ku poctě geho 

gedna na čele knihy obětowána.
12

 Mickiewiče : Konrád Wallenrod gest zčeštěn.
13

 Peter 

Petrowič Wladyka (spolu i byskup) Černohorský pjše práce w duchu nyněgšjm 

wšeslawském, která giţ i tiskem, obzwláště w časopisech srbských wyšly.
14

 

Ze saukromných zpraw se dozwjdame, ţe i w Trnawě na semeništi podobně duch 

slowanské národnosti zawjwati počjná. Totoť gest pro nás tjm radostněgšj zpráwa, – čjm 

wjce widjme bratry naše s nami naboţenstwem nesgednocené i národnostj od nás 

odlaučené býti.
15

 Budeme gim psáti – Nedělj nas symbola 

               Kterau Augsburg káţe 

               Ani bulla prestola 

               Rjmského nás wáţe.
16

 

                                                 
9
 Knieţa Juraj Lubomirski (1817 – 1872) (tieţ Jerzy Henryk Lubomirski) zo Ľvova, bol šľachtic, rakúsky politik, 

v rokoch 1869 – 1872 kurátor zbierok Ossolinea, zakladajúci člen krakovskej akadémie vied. Keďţe podľa 

súbornej bibliografie Jána Kollára nepoznáme takúto publikovanú verziu, je moţné ţe preklad zostal iba 

v rukopise. V tom prípade by mohlo ísť o rukopis nachádzajúci sa v Krakove v Jagiellońskej kniţnici. Pozri 

bliţšie NEHRING, Wawrzinec. Poslanie J. Kollára o wzajemności Słowian w jeziku polskim. In PASTRNEK, 

František (ed.). Jan Kollár, 1793-1852. Sborník statí o ţivotě, působení a literární činnosti pěvce „Slávy dcery― 

na oslavu jeho stoletých narozenin. Vídeņ : Český akademický spolek ve Vídni a Slovenský akademický spolok 

„Tatran― vo Viedni, 1893, s. 198-200; SZYJKOWSKI, Marjan. Polski przekład rozprawy „o wzajemności― 

i wiersza „Sławianin―. In HORÁK, Jiří (ed.). Slovanská vzájemnost. Praha : Nákladem České akademie věd a 

umění a Slovanského ústavu v Praze, 1938, s.255-272; VRTEL–WIERCZYŃSKI, Stefan. Rozprawa Jana Kollára o 

„literackiej― wzajemności― Słowian i jej odgłosy w ówcsesnej Polsce. In Tamţe, s. 226-241; BRTÁŅ, Rudo. Vznik, vývin 

a verzie Kollárovej rozpravy o literárnej vzájomnosti. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1942, s. 28, 35n, 71, 74, 75. 
10

 Báseņ Jan Ţiţka bola venovaná epizóde Ţiţkovho ţivota, keď sa ako ţoldnier mal zúčastniť bitky pri 

Tannenbergu (Grundwalde) na strane Rádu nemeckých rytierov proti Poliakom a Litovčanom. Wiadomosci 

Rozmaite. In Kuryer litewski (Wilno), 1832, č. 133 (9. 11. 1832), s. [3]. Tento námet bol postavený na 

interpretácii kroniky Jana Długosza Annales Poloniae (1455 – 1480), hoci tá hovorí o tom, ţe bol naopak v 

poľsko-litovskom vojsku Vladislava II. Jagella; spomína ho pritom aţ pri bojoch po samotnej rozhodujúcej 

bitke. S motívom ho oboznámil niekto z českých národovcov počas Mickiewiczovej návštevy Prahy. 

KOROPECKYJ, Roman. Adam Mickiwicz. The life of a Romantic. Ithaca, London : Cornell University Press, 2008, s. 124. 
11

 Takto! Slovo „znělky― sa opakuje. 
12

 Stanislaw Jaszowski (1803 – 1842 ) vydával almanach Slavianin vo Ľvove v rokoch 1837 a 1839. Hneď prvý 

zväzok (1837) obsahuje báseņ na počesť Jána Kollára na prvom mieste medzi inými ódami na slovanských 

literátov a následne aj preklad zneliek Slávy dcéry (499, 527, 167)z pera Kazimierza Józefa Turowskieho (1813 

– 1874). [JASZOWSKI, Stanislaw.] Sonety ku czci uczonych Slawian przez wydawcę. I. Kollár. In Slawianin 

zebrani i wydani przez Stanislawa Jaszowsiego. Zv. I. Lwów : Drukiem Piotra Pillera, 1837, s. 7; TUROWSKI, 

Kaz. Józ. Sonety Jána Kollára. In Tamţe, s. 166-167; pozri aj IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – VIRŠINSkÁ, 

Miriam. Na ceste k literárnej vzájomnosti. Poľsko-slovenský dialóg. Bratislava : SDK SVE, 2013, s. 37. 
13

 Prvý český preklad Mickiewiczovho Konrada Wallenroda (1828) vyšiel v roku 1837. Preloţil ho Václav 

Svatopluk Štulc (Věnceslav) (1814 – 1887). Konrád Wallenrod. Pověst dějepisná z dějů litewských a pruských. 

Přeloţená od Wáclawa Sw. Štulce. W Praze : W kníţecí arcibiskupské knihtiskárně, řjzenjm a nákladem 

Wáclawa Špinky, 1837. Podrobnejšie o preklade pozri ŠANDOVÁ, Blanka. Polská romantická poezie 

v překladech Františka Halase. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná, 

D 17/18, 1971, s. 27-29. O Štulcovi pozri aj AMBRUŠ, ref. 1, s. 409. 
14

 Petar II Petrović-Njegoš (1813 – 1851) (aj Петар II Петровић-Његош), černohorský vladyka od 1830, bol 

známy ako básnik, vydal uţ niekoľko prác ako Glas kamenštaka (Hlas kamenára) (1833), Lijek jarosti turske 

(Liek proti tureckej zúrivosti) (1834), Ogledalo srpsko (Srbské zrkadlo) (1835). 
15

 V prípade katolíckej mládeţe išlo v tomto období predovšetkým o Jozefa Ščasného (1813 – 1889) a Jozefa 

Petroviča (1814 – 1843). BUTVIN, Jozef. Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780-1848). Bratislava : 

Vydavateľstvo SAV, 1965, s 210-211, 219-220. 
16

 Verše pochádzajú z básne Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) Kde Adrya se pění v Fejerpatakyho kalendári – Nowý 

i starý wlastenský kalendář, 1838, roč. IX. BUTVIN, ref. 15, s. 219. 
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Co se giţ naposledy nás týče, my se téţ s postupowanjm Slowanstwa gak tak 

hýbeme; pročeţ ačkoli nám i saustawa se gmenem společnosti wyššjm rozkazem zrušena 

gest,
17

 my se předce, a sice pět krat prestýden scházíme, tak ţe : dwe hodiny gsau 

wýkonné, w nichţ se práce čtegj a posudzugj, dwe skumné, w nichţ se mluwnice, posud 

českoslowenská a
18

 

gedna wnjţ se děgepis národu Slowanského Naměstnjkem Profesoratu řeči a literatury 

českoslowanské p. Ludewjtem Štúrem přednášj.
19

 Gest nás posud w počtu 43 počtem 

tedy méně, nikoliw ale usilovnostj a horliwostj neţ leta prědešlého; ponewadţ i w nowě 

prišlj na lyceum temi známkami se honosj.
20

 

Weselost gest zwlaštnj známka Slowáků, nu a proto se i my leckdys zaweseljme, 

obzwláště pak kdyţ nás negakowý Slowanský cestowatel swau přjtomnostj poctj. Tak 

dne 5 řjgna byl u nás Marek čech, horliwý wlastenec, genţ nawštjwiu i naše weselé 

shromaţděnj na druhý den se do Wjdně zabral.
21

 Obzwláště ale 11 řjgen z toho ohledu 

gest nám pamětným anť se w něm ctyré neywjtanegšj wlastencowé w středu našem 

nalezali. Byl to totiţ horliwý náš wlastenec p. Doleţalek ředitel Ústawu slepých w Pešti, 

i se swau chotj podobnau sebe wlastenkynj;
22

 p. Melna nynj se z cestowánj, které skrz 

Nemeckau konal do swé wlasti podtatranské se wracegjcj;
23

 p. Mušicky doktor 

v lékařstwj, wnuk onno slawného Serbie básnjře: Mušického byskupa
24

 a konečně p. 

Bodicky čekatel bohoslovj na wšeučiliště berljnské se ubjragjcj.
25

 Pan Melna s p. 

Doleţalkem nawštjwili i zasednutj hodin wýkonných. Wšem pak ku poctě bylo slawěno 

wečernj posezenj w nemţto wšem – přes 50 slowanům – tam se nalezawšjm w zpěwoch, 

řečech, basněch a rozmluwách národnjch wečer blaţeně uplynul.
26

 

Mezitjm kdyţ se Wám Wysocectěnj Wlastencowe poraučjme, přegjce blahého 

rozkwětu Wašj milé Společnosti zůstáwame 
 

 

 

                                                 
17

 Spoločnosť česko-slovanská, spolok slovenských študentov na lýceu v Prešporku, bola spolu s ostatnými 

študentskými spolkami zrušená nariadením kráľovskej miestodrţiteľskej rady z 20. 9. 1836, oficiálne prestala 

existovať 5. 4. 1837. 
18

 [strana 3] 
19

 Porovnaj list Ľudovíta Štúra Michalovi Godrovi z 26. júna 1836 (doplnenie listu I-23). MATULA, Vladimír. 

Listy Ľudovíta Štúra IV. Bratislava : Národná literárne centrum, 1999, s. 17. 
20

 Porovnaj list Ľudovíta Štúra Alexandrovi Boleslavínovi Vrchovskému z 18. októbra 1837. AMBRUŠ, ref. 1, s. 121. 
21

 Marek bol právnik/študent práv vo Viedni, v tomto období častejšie cestoval do Prešporku. Nevieme o ņom 

ďalšie podrobnosti. AMBRUŠ, ref. 1, s. 436. Pozri aj poznámku 24. 
22

 Antonín Doleţálek (1799 –1849), od roku 1833 riaditeľ ústavu nevidiacich v Pešti. Podrobnejšie AMBRUŠ, 

ref. 1, s. 436; RYBIČKA, Antonín. Antonín Doleţálek. In Světozor, 1874, roč. 8, č. 21-23, s. 243-246;254-255; 

273-274. Pozri aj poznámku 24. 
23

 Michal Melna pochádzal z Liptova. Študoval v Levoči a Prešove, teológiu vo Viedni. Bol „čekancom 

bohosloví― a vychovávateľom v Pešti. O ņom pozri viac AMBRUŠ, ref. 1, s. 399; porovnaj listy Ľudovíta Štúra 

Michalovi Godrovi z 4. apríla 1836, Ctiboghovi Zochovi a Danielovi Janovicovi z 14. októbra 1836. Tamţe, 

s. 57, 83; KOLLÁR, Jan. Národnié zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak 

i wyššjch stawů... Djl Perwý. W Budjně : W král uniwersické tiskárně, 1834, s. 452. Pozri aj poznámku 24. 
24

 Juraj Mušicki (1811 – 1887) (ĐorĎe) bol lekár v Pešti, historik a predstaviteľ ilýrskeho hnutia a slavizmu. 

Cestoval často z Pešti cez Prešporok do Viedne. Napriek tomu ţe je uvádzaný ako vnuk Lukijana Mušického 

(1777 –- 1837), známeho srbského spisovateľa a poetu; bol jeho synovcom; vydával jeho diela. AMBRUŠ, ref. 

1, s. 436. Pozri aj poznámku 24. 
25

 Pravdepodobne išlo o Andreja Bodického (1812 – 1888). Študoval v Banskej Štiavnici, Prešporku a Berlíne. 

Od 1840 farár v Sennom (okres Veľký Krtíš). AMBRUŠ, ref. 1, s. 480; BODICKÝ, Michal. Rozpomienky 

a pamäti. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1933. [online] Dostupné na internete: 

<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/3> [01-09-2017] 
26

 Porovnaj list Ľudovíta Štúra Alexandrovi Boleslavínovi Vrchovskému z 18. októbra 1837 a neuverejnený 

príspevok do českých Květov v liste Ľudovíta Štúra Karolovi Boleslavovi Štorchovi z 26. októbra 1837. 

AMBRUŠ, ref. 1, s. 122, 126, 127. 
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Wašj 

ctitelé učenci řeči a lit. Cesk. Slow. 

Miloslaw Jos. Hurban
27

 wr.
28

 

Dopisowatel. 
 

Iwan Wlastimil Pellár
29

                  Ján Dalibor Zimáni
30

 w. r.           Iwan Bogmjr Petrikowič
31

 

     Wýboru prjsedjcj. w.r.                          Dopisowatel                         Wýboru prjsedjcj. wr. 

Kašpar Dobroslaw Dianiska
32

 w. r. učenec                              Pawel Baranyai
33

 Wyb. přjs. w r. 

                                                            Domolub Imrich Blaţkowič.
34

 W. r. 

Rastislaw Imrich Kraus
35

 w. r.          Horislaw Škultety
36

 wr. 

     Dozorce knihowny.                          [?]knihownjk                       Dan. Garoslaw Bořjk
37

 wr. 

Ludewjt Štúr
38

 w. r                        Radoslaw Ondreg Solc
39

 w. r..    Uč. Ř. Čsl Ř. Knihownjk 

      námestnjk Professorátu                Tagemnjk.                               a Učtownjk   –   – 

        Slowanského na lyceum.
40

                                 Mnoholub Jan Repický
41

 wr. Dopisowatel 
 

 

                                                 
27

 Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888). Pozri viac WINKLER, Tomáš. Perom a mečom. Biografia J. M. 

Hurbana. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997; WINKLER, Tomáš. Jozef Miloslav Hurban. Ţivot 

zvoniaci činom. Ţivot a dielo v dokumentoch. Martin : Osveta, 1987. 
28

 wr./w.r, teda v. r. – vlastnou rukou (Manus proprii) – formulka pri vlastnoručnom podpise; opakovane. 
29

 Ján Vlastimil Pellár (1814 – 1898). Syn Jána Pellára, učiteľa v obci  Hošťálková (pri Vsetíne, Česká 

republika), neskôr farár v Prţne (okres Frýdek-Místek, Česká republika). HURBAN, Jozef Miloslav. Dielo I. 

Bratislava : Tatran, 1983, s. 711; HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. [1881 – 1884]. [online] Dostupné na 

internete: <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/1#ftn.id2593506> (pozn. 528) [01-09-2017] 
30

 Ján Dalibor Zimáni (1816 – 1886) bol v roku 1842 vychovávateľom v Oravskom Podzámku, neskôr lekárom 

v Pešti. Viac pozri Slovenský biografický slovník (od roku 833 do 1990). VI. zväzok (T – Ţ). Martin : Matica 

slovenská, 1994, s. 450. 
31

 Ján Bojmír Petrikovič (1816 – 1865) bol od 1840 úradník, zúčastnil sa revolúcie 1848/49. Viac pozri 

Slovenský biografický slovník (od roku 833 do 1990). IV. zväzok (M – Q). Martin : Matica slovenská, 1990, 

s. 451; AMBRUŠ, ref. 1, s. 427. 
32

 Gašpar Dobroslav Dianiška (1820 – 1873) bol od 1856 učiteľ v Tisovci. Viac pozri Slovenský biografický 

slovník (od roku 833 do 1990). I. zväzok (A –D). Martin : Matica slovenská, 1986, s. 471. 
33

 Pavol Voľnomil Baraņai (1818 – 1839) (tieţ Baraņay) pochádzal z učiteľskej rodiny z Novohradu. Podpísal 

zákony lýcea v školskom roku 1836/37, roku 1838 tajomník Slovanského ústavu, Štúrov obľúbenec. Viac pozri 

HURBAN, ref. 28. Dielo I, s. 721; HURBAN, ref. 28, Ľudovít Štúr (pozn. 212); ŠTÚR, Ľudovít. Slovania, 

bratia! Dielo v piatich zväzkoch. Zv. 2. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 349; 

Slovenský biografický slovník, ref. 31, s. 140; Biografický lexikón Slovenska. I (A – B). Martin . Slovenská 

národná kniţnica, Národný biografický ústav, 2002, s. 219. 
34

 Imrich Domoľub Blaţkovič (1816 – 1884), bez literárnej činnosti, od roku 1846 farár v Drienove. HURBAN, 

ref. 28, Ľudovít Štúr (pozn. 208). 
35

 Imrich Rastislav Kraus (1814 – 1889) (tieţ Emerich; Krausz) bol seniorálny kaplán na Liptove, neskôr farár 

v Mýte pod Ďumbierom (breznianske Mýto). RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. I-2; V-2. 

Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1931; Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1972, s. 351; 164; RIZNER, 

Ľudovít V. Bibliografia písomníctva slovenského. Diel druhý. G – K. Turčiansky Sv. Martin : Nákladom Matice 

slovenskej, 1931, s. 452. SLÁVIK, Ján. Dejiny zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu (1921) 

[online] Dostupné na internete: <http://www.ecavmyto.sk/index.php/historia-myto/farari-myto> [01-09-2017] 
36

 Augustín Horislav Škultéty (1819 – 1892) neskôr etnograf, riaditeľ gymnázia v Revúcej. Viac pozri Slovenský 

biografický slovník (od roku 833 do 1990). V. zväzok (R – Š). Martin : Matica slovenská, 1990, s. 471-472; 

AMBRUŠ, ref. 1, s. 629. 
37

 Daniel Jaroslav Bórik (1814 – 1899) bol od 1840 učiteľ v Pukanci, od 1847 farár vo Vrbovciach, zúčastnil sa 

revolúcie 1848/49. Viac pozri Slovenský biografický slovník, ref. 31, s. 293. 
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 Ľudovít Velislav Štúr (1815 – 1856). Pozri viac HUČKO, Ján. Ţivot a dielo Ľudovíta Štúra. Martin : Osveta, 1984. 
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Letter from the Students of Czech-slovak language and Literature in Pressburg 

to the Brotherhood of Teachers of the Orava region from 26. October 1837 
 

The letter greets a newly-formed company – the Bratstvo učitelské oravské [Brotherhood of Teachers 

of the Orava Region](1837). It subsequently informs about positive activities in the Slavic world 

(Croatians, Russians, Serbs, Poles) and contacts with Slovak Catholic youth at the seminar in Trnava; 

describes activity in Pressburg (Bratislava) after the abolition of the Společnosť česko-slovanská 

[Czech-Slavic Society] and mentions the visits of the Slavic representatives in Pressburg. 

 

Keywords: document edition, letter, 26. October 1837, Bratstvo učitelské oravské, Spoločnosť česko-

slovanská, 1
st 

half of 19
th
 century 
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PODOLAN, Peter. List učencov reči a literatúry česko-slovenskej v Prešporku Bratstvu učiteľskému 

oravskému z 26. októbra 1837. In Mozaika dejín. Historia nova 13. [online] Bratislava : Stimul, 2017, 

s. 83-88. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino13.pdf> 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Prednáška Eviny Steinovej Prečo boli stredovekí mnísi lepší data 

manažéri ako učenci v starovekom Grécku? Bratislava, 8. jún 2017 

 

Mária Gaššová 

 

Ôsmeho júna 2017 sa v Progressbare na Michalskej ulici uskutočnila vydarená 

prednáška mladej slovenskej historičky Eviny Steinovej o dejinách technológií s názvom 

Prečo boli stredovekí mnísi lepší data manaţéri ako učenci v starovekom Grécku? 

Evina Steinová pôsobila do leta 2017 na Huygens Institute, inštitúte Holandskej 

akadémie vied v Amsterdame, kde sa venovala dejinám vedy v stredoveku 

(https://knaw.academia.edu/EvaSteinová). Od septembra 2017 začala nový výskumný projekt 

na Pontifical Institute of Mediaeval Studies v kanadskom Toronte. 

Evina Steinová na prednáške objasnila výhody i nevýhody Alexandrijskej kniţnice 

v porovnaní s kláštormi karolínskeho obdobia. Prednášajúca oboznámila poslucháčov 

s mnoţstvom zachovaných latinských rukopisov 1. aţ 9. storočia nášho letopočtu a objasnila 

rozdiely medzi papyrusom a pergamenom, médiami, ktoré sa majoritne pouţívali na prenos 

informácií danej doby. Priblíţila systém financovania Alexandrijskej kniţnice a kláštorov 

a z toho plynúce obmedzenia alebo naopak autonómiu pri vytváraní a uchovávaní kódexov 

a zvitkov. 

Na záver pani Steinová vloţila viacerým z nás chrobáka do hlavy otázkou, či si aj dnes 

nevytvárame Alexandrijské kniţnice? Ako si zálohujete súbory váţení čitatelia? Máte ich 

v relatívnom bezpečí na jednom mieste? Alebo vlastníte know-how karolínskych mníchov 

a máte viaceré kópie svojej práce? 

Po prednáške sa rozprúdila ţivá diskusia a padali výborné aj zábavné otázky, 

napríklad, či aj mníšky prepisovali rukopisy, prečo je tvar knihy obdĺţnikový a kto ho 

vymyslel alebo v akom stave je digitalizácia zachovaných rukopisov. 

Mnoţstvo poslucháčov prednášky dokazuje, ţe kniţnice stále plnia svoju úlohu 

a história vedy je viac ako aktuálna téma. Na margo hlavnej úlohy kniţníc zacitujem Williama 

Saroyana, ktorý radí politickým vodcom: „Kebyţe som bol diktátorom, zákonom by som 

zakázal poţičiavanie kníh.― Pretoţe kniţnice boli, sú a budú chrámy poznania, slobody 

a rozumu. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
SZEGHYOVÁ, Blanka. Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. 

Bratislava : VEDA, 2016, 185 s., ISBN 978-80-224-1499-9 

 

Radka Palenčárová (rec.) 

 

Monografia predstavuje zhrnutie niekoľkoročného výskumu pracovníčky Historického 

ústavu SAV. Publikácia je upravenou verziou autorkinej dizertačnej práce obhájenej v roku 

2004. Problematika fungovania stoličného ako aj mestského súdnictva v Uhorsku, resp. 

na Slovensku nie je dostatočne spracovaná a v slovenskej historiografii predstavuje pomerne 

neprebádané pole. Publikáciu je preto moţné označiť za priekopnícku prácu. O výskum 

súdnej praxe, dejín kriminality či trestov sa začali bádatelia z uhorského prostredia zaujímať 

aţ koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Práce autorov, ako boli napríklad Gusztáv Wenzel, 
György Bónis, Alajos Degré, Endre Varga, tvoria dodnes východiskovú literatúru potrebnú 

k štúdiu zvolenej témy. Problematika výskumu dejín súdnictva a aplikovanej súdnej praxe ako 

aj dejiny práva našla ohlas aj medzi slovenskými autormi. Svojimi prácami do slovenskej 

historiografie k uvedeným témam prispeli Martin Vietor, Štefan Luby, Jozef Kočiš, Slavko 

Churý, ale aj ďalší autori, ktorí sa vo svojich prácach zaoberali súdnictvom v rámci 

komplexnejšej práce o vybranom regióne akým je napríklad stolica a mesto. 

Aj súčasná slovenská historiografia podlieha trendu skúmania regionálnych dejín. 

Autorka si zvolila výskum problematiky na príklade piatich východoslovenských miest, ktoré 

boli spoločne hlavne z ekonomických dôvodov zdruţené v spolku Pentapolitana. Išlo o mestá 

Košice, Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov. Mestá Pentapolitany spájala výhodná 

geografická poloha, ktorá predurčovala dôleţitosť miest v tranzitnom obchode. 

Materiálovú základņu pre výskum skúmanej témy tvoria dostupné archívne pramene 

v archívoch vybraných miest. Dôkladná analýza potrebných archívnych materiálov 

po paleografickej stránke rovnako aj ich interpretácia je náročná a vyţaduje si primerané 

paleografické a jazykové schopnosti. Autorka skúmala dostupné pramene, ktorých obsah sa 

vo vybraných mestách líšil a obsahovali zápisy rôzneho charakteru. Nevýhodou niektorých 

zachovaných prameņov je ale ich medzerovitosť, ktorá komplikuje vytvorenie súvislého 

obrazu a analýzy formy a flexibility súdnej praxe. Stav zachovania prameņov určuje vyuţitie 

metodológie. V dôsledku pôsobenia tohto faktora sa metóda komparácie nedala pouţiť 

pri všetkých skúmaných aspektoch. Vzniknuté biele miesta autorka objasnila pomocou 

odbornej literatúry, pričom vychádzala z predpokladu, ţe poznatky obsiahnuté 

v preštudovaných publikáciách sa týkajú aj súdnej praxe uplatnenej v skúmaných mestách. 

Ďalším problémom, s ktorým sa stretáva zrejme kaţdý bádateľ dejín kriminality, a tieţ 

autorka monografie, je vo veľkej miere prípadov absencia výpovedí obvinených. Súdne 

zápisy síce odzrkadľujú spôsob a postup akým sa spory riešili, ale aj napriek tomu stále 

predstavujú jednostranný opis vykonania deliktu. 

Publikácia pozostáva zo siedmych kapitol, ktoré sú rozdelené prehľadne tematicky. 

Súčasťou prvej kapitoly sú vysvetlenia základných termínov a stav prebádania vybranej 

problematiky. Autorka sa tu venovala aj charakteristike prameņov, stavu ich zachovania 

a moţnosti ich pouţitia. V podkapitole s názvom Terminológia a klasifikácia predstavila 

základné definície a chápanie jednotlivých deliktov v skúmanom období. Objasnenie 

a klasifikácia protiprávneho správania v ranom novoveku, resp. v 16. storočí patrí k obzvlášť 

podstatným otázkam, keďţe niektoré delikty sa časom kriminalizovali niektoré naopak 

dekriminalizovali. V súčasnej právnej praxi uţ napríklad absentuje termín čarodejníctvo alebo 
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cudzoloţstvo. Autorka čitateľovi dostatočne rozvádza a definuje tieto základné termíny, ktoré 

je nutné pri záujme o štúdium uvedenej problematiky poznať. 

Obsah druhej kapitoly Súdnictvo v Uhorsku v 16. storočí vo svojich jednotlivých 

podkapitolách pribliţuje a opisuje fungovanie súdnictva. Blanka Szeghyová tu pomocou 

bibliografie podala základnú charakteristiku uhorského súdnictva. Výsledky svojho vlastného 

výskumu prezentovala v tretej kapitole Súdnictvo v mestách Pentapolitany. Kapitola 

pozostáva z opisu mestskej samosprávy, súdnej právomoci, organizácie mestských súdov 

v mestách Pentapolitany. Za zmienku rozhodne stojí zaujímavá podkapitola Platy 

zamestnancov, kde má čitateľ moţnosť sa oboznámiť s výškou ohodnotenia niekdajších 

mestských zamestnancov na základe zachovaných prameņov. Tieto poznatky, aj napriek 

tomu, ţe sú stručné, odzrkadľujú vtedajšie spoločenské pomery. Zaujímavá je napr. 

informácia o týţdennom plate mestského kata, o ktorom je známe, ţe mal nečestné 

postavenie. Napriek tomu bol ohodnotený vyššou finančnou odmenou neţ mestský sluha. 

V meste Košice a v Levoči kat dostával aţ dvojnásobne vyšší plat. 

Obsahovo veľmi zaujímavá je štvrtá kapitola Od zločinu k trestu. V tejto časti práce sa 

autorka zaoberá procesnou praxou. Sústreďuje sa na priebeh a povahu súdneho procesu 

vo vybraných mestách. Autorka tu uvádza vybrané prípady zo skúmaných miest akuzačného 

postupu, pri ktorom prichádzal podnet na začatie súdneho procesu od ţalobcu. Charakter 

inkvizičného postupu autorka pribliţuje tieţ na demonštrácii vybraných prípadov. Zaujímavý 

je aj poznatok, ţe predstavení miest a dedín v územnej oblasti v niektorých prípadoch 

pri vyšetrovaní spolupracovali. Pri výskume tejto časti práce autorka pracovala s viacerými 

prameņmi. Siahla po primárnych prameņoch ako sú napr. súdne a mestské knihy a získané 

informácie doplnila o poznatky obsiahnuté v publikovaných prácach. Kapitola je obohatená 

o zistené termíny záznamov o zasadnutiach mestských rád a mestských súdov v skúmaných 

mestách. 

Pozitívne hodnotím autorkou tematicky vypracovanú klasifikáciu deliktov na základe 

skutkovej podstaty, ktorá tvorí ťaţiskovú tému piatej kapitoly. Klasifikácia deliktov 

predstavuje v historiografii pomerne frekventovaný problém. Bádatelia, ktorí sa zaoberajú 

dejinami súdnictva a kriminality majú častokrát rozdielnu kategorizáciu dobových deliktov. 

Táto nejednotnosť a nesúrodosť vychádza z absencie jednotného trestného práva a presného 

vymedzenia nie len deliktov, ale aj trestov. Význam pri skúmaní mestskej súdnej praxe má aj 

poznatok, ako autorka uvádza, ţe pred mestskými súdmi boli prejednávané všetky súdne 

spory bez kladenia dôrazu na povahu deliktu. Obsah piatej kapitoly tvorí opis deliktov podľa 

určenej spomínanej klasifikácie. Kapitola predstavuje jadro celej práce a obsiahnuté zistenia 

majú ďalekosiahly význam pre výskum súdnictva a súdnej praxe v mestách Pentapolitany. 

Zistené poznatky sa síce týkajú súdnictva vybraných piatich miest, ale vzhľadom na to, 

ţe v súdnictve uhorských miest boli uplatņované rovnaké princípy jeho fungovania, 

predstavuje táto podkapitola významnú časť. Mohla by byť nápomocná a tvoriť východiskový 

bod a odrazový mostík v literatúre pri bádaní nie len mestského, ale aj stoličného súdnictva. 

Hľadanie analógie fungovania mestského a stoličného súdnictva v záveroch, ktorá predstavila 

Blanka Szeghyová by mohlo určite priniesť výsledky. Autorka v demonštrovaných typických 

ale aj atypických prípadoch uvádza patričné tresty, ktoré si niekdajší vinníci podľa 

predstaviteľov súdnej moci zaslúţili. Demonštrácia kaţdého prípadu sa končí informáciou 

o určenom treste. Pozorovanie foriem trestov za jednotlivé delikty v mestách pribliţuje obraz 

o uplatņovanej peneologickej praxi. Samotný opis a interpretácia jednotlivých prípadov 

predstavujú súbor poznatkov o poľahčujúcich okolnostiach, ktoré mohli nastať pri súdení 

a ktoré často súviseli so sociálnym statusom obvineného. Takisto pribliţujú pohľad na postoj 

predstaviteľov súdnej moci nie len k samotným zločincom, ale aj k nazeraniu na prejednávané 

prípady. 
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Autorka síce prípady opísala zrozumiteľne a dostačujúco, ale pri uplatnení princípov 

koncepcie mikrohistórie vo väčšej miere, by mohla vniesť svetlo do niektorých uvedených 

prípadov a zodpovedať tak na viacero otázok, ktoré sa vynárajú pri čítaní ilustrovaných 

prípadov. Detailnejšia analýza zachovaných prameņov a z nich vychádzajúce poznatky by 

mohla byť zaujímavou interpretáciou malých dejín kriminality vo vybranom regióne takisto 

by mohla na základe moţností vykresliť mentalitu vtedajších zločincov či predstaviteľov 

mestskej súdnej moci voči zločincom a svedkom. Zrejmejšie by mohlo byť aj celkové 

nazeranie na vykonania zlého skutku v niekdajšej spoločnosti, ktorá si v tomto období, ktoré 

sa nieslo v duchu reformácie zakladala ešte viac na morálnych zásadách. 

V práci sa autorka zaoberala bliţšou charakteristikou peneologickej praxe 

v samostatnej, predposlednej kapitole. Jej súčasťou je aj náčrt resp. opis identifikovaných 

známych lokalít topografie súdnictva v skúmaných mestách. Szeghyová pri uvádzaní 

známych lokalít vychádza z uţ publikovaných prác staršej historiografie, ktoré doplnila 

o prínosne výsledky vlastného výskumu analýzou obsahu účtovných kníh a ďalších pouţitých 

primárnych prameņov. Primárne pramene v komparácii so staršími prácami podrobuje 

kritickému postupu. O dobrom prehľade a znalosti problematiky svedčí aj fakt, ţe uvedenou 

problematikou topografie súdnictva sa autorka zaoberá aj v samostatnej štúdii, ktorej cieľom 

je výskum lokalít spojených, objektov, artefaktov a symbolov. Posledná kapitola, ktorá nesie 

názov Mentalita mešťana vo svetle súdnych zápisov predstavuje vo svojich troch 

podkapitolách sondu do klímy vtedajšej spoločnosti miest Pentapolitany. Pomocou vybraných 

súdnych prípadov a literatúry si autorka všíma viaceré aspekty ranonovovekej spoločnosti ako 

napríklad vplyv reformácie na súdnu prax, niekdajšie vnímanie významu trestu, dôleţitosť cti 

ako u muţov tak aj u ţien. 

Blanka Szeghyová v uvedenej publikácii pomocou kritickej analýzy skúmaných 

prameņov predstavila obraz o fungovaní súdnictva a o uplatņovanej súdnej praxi 

vo vybraných mestách, čím výrazne prispela k prácam slovenskej historiografie. Vďaka 

zvolenému zrozumiteľnému štýlu písania je prístupná aj laickým záujemcom o problematiku 

dejín súdnictva v slovenských resp. v uhorských mestách. Publikácia je obohatená o niekoľko 

ilustrácii, hlavne písomných prameņov. Zvolené ukáţky čitateľovi okrem vizuálu prameņa 

pribliţujú aj ich paleografickú stránku s ktorou sa autorka musela popasovať a zároveņ 

ukazujú, akými paleografickými schopnosťami by mal bádateľ pri výskume ranonovovekých 

dejín disponovať. 
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anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
DVOŘÁK, Pavel. Piata kniha o Bratislave. Od Rakúsko-Uhorska do súčasnosti. 

Rak : Budmerice, 2012, 320 s., ISBN 978-80-85501-56-8 

 

Mária Gaššová (anot.) 

 

Pavel Dvořák sa preslávil najmä v televíznom seriáli Stopy dávnej minulosti a ako 

autor populárno-náučných kníh o histórii. V rodinnom vydavateľstve Rak vydal v roku 2012 

publikáciu s názvom Piata kniha o Bratislave. Ide o dielo z edície Kníh o Bratislave, ktorá 

vychádza zo Zlatej knihy o Bratislave. Všetkých päť kníh je rozšírenou a prepracovanou 

verziou Zlatej knihy, ktorú Pavel Dvořák napísal a vydal pred viac ako dvadsiatimi rokmi. 

Ako spomína v úvode, Zlatá kniha o Bratislave sa mu stále páči, zdá sa mu však neúplná. Je 

pravda, ţe jedna kniha o Bratislave, čo aká hrubá, nestačí. Kaţdé mesto a dedina by mali mať 

históriu spísanú a zapísanú. Aby sa nezabudlo, aby sa spomínalo. Ak ide o hlavné mesto, je na 

mieste aj viac ako päť kníh. 

Charakteristickým znakom spisby Pavla Dvořáka sú dejiny zaloţené na spomienkach 

ľudí. Autor viackrát pripomína, ţe to mení svoj opis na subjektívny. Z historického hľadiska 

je autorov pohľad vskutku subjektívny, ale z čitateľského hľadiska je ľudský a čítavý. Štýl 

Pavla Dvořáka historici označujú za populárno-náučný. V texte moţno badať črty reportáţe. 

Kvalitné texty a práca s prameņmi rôzneho charakteru poukazujú na vedeckosť práce. 

Publikácia je plná najrôznejších fotografií a ilustrácií dnes uţ strateného hlavného 

mesta. Tie pomáhajú čitateľovi tam, kde fantázia zlyháva. Dejiny oţívajú na základe 

spomienok a osobných svedectiev. Pavel Dvořák pomocou svojej knihy maľuje mesto 

zbúrané, ale nezabudnuté. Bratislava sa skrz 20. storočie stratila a vynorila z hmly demolácií, 

výbuchov, otrasov, búrania a stavebných prác. Július Satinský ironicky spomína v Listoch 

Oľge, ţe najskôr musíme Bratislavu zbúrať, aby sme ju mohli nanovo vybudovať. Bratislavu 

s Novým mostom, ktorej chýba synagóga a lodenica, väčšina podhradia a socha Márie 

Terézie. Vyparila sa aj ţidovská štvrť, neskôr geto a skoro aj ţidovský cintorín. Vybudovala 

sa nová cudzia Bratislava. Ľudia si zvykli, len stromy, rojkovia a pamätníci občas zavzdychnú 

za Prešporkom, za Pozsony, Presburgom, za trojjazyčným predmestím Viedne. 

Publikácia Pavla Dvořáka prináša späť starú Bratislavu. Piata kniha o Bratislave 

obsahuje štrnásť kapitol s dvanástimi podkapitolami. Čitateľ v nej nájde prológ, poďakovanie, 

zoznam pouţitej literatúry a výberový register. Prológ čitateľa vtiahne priamo do deja, 

v ktorom T. G. Masaryk so ţidovským priateľom v chlapčenskom veku zachráni nemeckého 

vojaka Hindenburga. Príbeh dvoch chlapcov sa vyvíja aţ do staroby a autor na ņom ukazuje 

kontinuitu dejín, zároveņ sa čitateľa pýta, či moţno zachytiť pravdivé dejiny. 

Prvá kapitola s názvom Audiencia u ministra pribliţuje vývoj bratislavského 

priemyslu. Autor zaznamenáva posun od cechových spolkov k manufaktúram a továrņam. 

Kapitola prináša zoznam slávnych bratislavských podnikov, ako napr. továreņ 

na vychádzkové paličky „špacírky―, Harapantovu súkenku, Palugayovu šampusáreņ, Patrónku 

– továreņ na výrobu nábojov, ktorej meno sa zachovalo dodnes v mestskej časti Bratislavy, 

Dynamit-Nobel, Stoll-werck na výrobu cukríkov a ďalšie. V kapitole sa nachádza časť 

o manufaktúrach, ktoré uhorská šľachta a obyvateľstvo odmietali a zvýrazņuje sa ich 

negatívny charakter. Predpokladám, ţe autor chcel zdôrazniť tradičnú uhorskú nechuť 

k novotám. Uhorsko dlho zostávalo polofeudálnou časťou ríše, čo sa prejavilo neskôr, napr. 

po vzniku Československa v roku 1918, keď sa zistil nedostatok úradníkov a učiteľov 

schopných komunikovať v slovenskom jazyku. Okrem výroby a priemyslu kapitola informuje 
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o vývoji dopravy v hlavnom meste, o konskej ţeleznici a prvej paroplavebnej spoločnosti. 

Prináša široký pohľad do kaţdodenného bratislavského ţivota. 

V druhej kapitole sa autorovo oko zameralo na kultúrny ţivot hlavného mesta. 

Spomína dejiny divadla a divadelných predstavení. Dotýka sa cenzúry spätej s divadlom ako 

jedného z nástrojov Maďarov v snahe o jednonárodnostný štát. Zameriava sa na prejavy 

maďarizácie v školách, vymenúva počty obyvateľstva v jednotlivých obdobiach podľa 

zachovaných štatistík a oboznamuje čitateľa s významnými osobnosťami hlavného mesta. 

Čitateľ sa zoznámi s „druhým Štúrom― Vendelínom Kutlíkom, s advokátom Michalom 

Mudroņom, mestským archivárom Jánom Nepomukom Batkom a stolárskym tovarišom 

Karolom Hanzlíčkom, ktorý vydával noviny Wahrheit. V tejto časti knihy moţno nájsť aj 

výpočet bratislavských spolkov a podľa ich mnoţstva je jasné, ţe Bratislavčania – Prešpuráci 

milovali spolčovanie sa. Autor podrobnejšie spomenie ţivotnú dráhu a vedecký prínos Filipa 

Eduarda Antona Lenarda a jeho učiteľa Virgila Klatta. Jediný bratislavský laureát Nobelovej 

ceny nie je obľúbený v meste, v ktorom sa narodil. Jeho vystúpenie proti Einsteinovi a oslava 

nemeckého nacistického národa v diele Deutsche Physik mu priniesli hanbu a vymazanie 

z bratislavskej histórie. Ako autor spomína na s. 52, zbúrali jeho dom a po ņom pomenovanú 

ulicu premenovali na Koziu. Dnes má opäť svoju ulicu v Petrţalke. 

V tretej kapitole sa autor venuje regulácii dunajských brehov. Táto časť bratislavských 

dejín sa spája s menom Grazioso Enea Lanfranconi. Muţ, po ktorom majú Bratislavčania 

pomenovaný most, zástavku električky a internáty, má leví podiel na skrotení Dunaja. 

Z vlastných prostriedkov zaplatil a zmeral dunajský tok Bratislavy po Orsovu v Rumunsku 

a vyhotovil hydrografickú mapu Dunaja. V rokoch 1880 a 1881 vypracoval projekt na úpravu 

bratislavského úseku Dunaja, ktorý mal zlepšiť podmienky rozvíjajúcej sa paroplavby. Svoj 

plán pretavil do reality v rokoch 1886 aţ 1896. Z Dunaja vytvoril novú rieku, zmenil jej tok 

a uzavrel ho do kamenných hrádzí. Zreguloval 80 kilometrov toku medzi Devínom a Gônyú 

a skrátil ho o 15 kilometrov. Okrem toho bol Enea aj archeológ, stál pri zaloţení Uhorskej 

historickej spoločnosti a jeho zbierky sa nachádzajú v Bratislave, Budapešti a iných mestách 

Európy. 

Štvrtá kapitola s názvom Predmestím Viedne, začína objavením Bratislavských 

gobelínov v Primaciálnom paláci. Čitateľ v nej nájde širšie zhrnutie o prestavbách mesta, 

zasypaní dunajského ramena Grössling, stručné dejiny bulharských zeleninárov, opis slávnych 

hostincov a bratislavského pivovaru. Autor sa dotýka témy bratislavských vinohradov 

a záhrad a oboznamuje čitateľov podrobnejšie s bratislavskými klubmi a spolkami. Spolok 

dobrovoľných hasičov poznáme aj dnes, ale počuli ste o klube fajkárov či o slávnej 

bratislavskej Schlarafii? Alebo o Ráde zlatého pajgla? Cez ilustrácie sa čitateľ zoznámi 

s Karolom Frechom, zabudnutým pamätníkom mesta, ktorý Bratislavu zachytil na mnohých 

kresbách. Okrem neho, dejiny mesta zapĺņajú ďalšie významné osobnosti ako sochár 

a bratislavský rodák Viktor Tilgner (s. 86) a členovia monohonárodnostných spolkov, napr. 

Jozef Ľudovít Holuby, matematik Martin Čuleņ, lekár Gustáv Zechenter a ďalší. Na príklade 

mnohonárodnostných spolkov (Lekársko-prírodovedecký spolok, Bratislavská sociálno-

demokratická strana a iné) autor poukazuje na mierovú koexistenciu a spoluprácu rôznych 

národností Rakúsko-Uhorska. 

Hlavnou myšlienkou piatej kapitoly sú politické dejiny. Pavel Dvořák v nej opisuje 

posledné dni Rakúsko-Uhorska a cestu, ktorú Bratislava metaforicky musela prekonať, 

pokým sa stala hlavným mestom Slovenska. Priebeh prvej svetovej vojny v meste je 

zaznamenaný na búrení sa vojakov v kasárņach (dnešná SNG) či šikovnom hospodárení 

Imricha Karvaša, ktorý výborne zásoboval mesto. 

Obsadenie petrţalského brehu Dunaja sa okrem evakuácie obyvateľstva spája 

s príbehom zrušenia rozária v dnešnom Sade Janka Kráľa. V tejto kapitole autor uvádza 

spomienky Ovídia Fausta, autorovho „učiteľa histórie Bratislavy― (s. 94) a ďalších 
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pamätníkov, ktorí v roku 1967 prišli za Pavlom Dvořákom do redakcie denníka Práca 

a prinášali spomienky i memorabílie na dovtedy zakázané obdobie. Na tomto mieste autor 

pripomína subjektivitu pamätníkov, ale priznáva, ţe práve takéto dejiny sú ţivé a príťaţlivé. 

V tejto kapitole prichádzajú na scénu slávne osobnosti nielen bratislavských, ale slovenských 

dejín: Vavro Šrobár, Ferdiš Juriga, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a Andrej Hlinka. Spomína 

sa vytrvalý boj Maďarov o Bratislavu na sociálnej, kultúrnej i vojenskej úrovni 

a československý odpor a snaha o zachovanie Bratislavy na slovenskom území. Čitateľ nájde 

v tejto kapitole dejiny vandalizmu, hlúposti a ľudskej nenávisti, keď sa ničili sochy. Padla 

socha Márie Terézie, padla Petňfiho socha a ďalšie. Keď padajú sochy, múzy mlčia 

a bohuţiaľ tento údel sôch sa v dejinách stále opakuje. V podkapitolách sa dozvie ako 

ukončila pôsobenie Alţbetínska univerzita a ako začínala terajšia Univerzita Komenského. 

V nasledujúcej podkapitole sa zoznámi a rozlúči s Milanom Rastislavom Štefánikom – tak 

s jeho osobou ako aj s jeho sochou a s levom. 

V deviatej kapitole s výstiţným názvom Tragédia Oskara Nedbala čitateľ nájde 

záznam jedného ţivota a históriu Slovenského národného divadla. Táto kapitola rezonuje 

nostalgiou, smútkom, končí samovraţdou a ľútosťou. Skvelý skladateľ, hudobník 

a organizátor sa dostal do spoločnosti, ktorá nevedela oceniť talent a nadšenie, ako sa to často 

stáva, keď génius predbehne dobu, v ktorej tvorí. Avšak v tejto časti knihy čitateľ naštívi aj 

veselšie miesta a to bratislavské kaviarne, v ktorých tvorili umelci ako Ján Smrek, Laco 

Novomeský, Emil Boleslav Lukáč či Milo Urban. Autor opisuje mestské divadelné tradície 

a najstaršie divadelné spolky. 

Desiata kapitola prináša do Bratislavy Druhú svetovú vojnu. Prináša Jozefa Tisa 

a bomby padajú na mesto. Kapitola a jej podkapitoly vymaţú Ţidov z územia mesta. Zmizne 

ţidovská štvrť, ţidovské geto a takmer aj ţidovský cintorín. Opisuje pozvanie Konrada 

Henleina – vodcu Sudetonemeckej strany do Bratislavy. Nemeckí vojaci zavítali do Petrţalky 

a do mesta. Opäť oţila cenzúra, z Československa sa stalo Slovensko na čele s Tisom, Beneš 

emigroval, Nemci podelili Slovensko susedom. Vojtech Tuka sa stal premiérom, ministrom 

zahraničia a rektorom univerzity. Opisuje temné časy, podľa autora veci medzi nebom 

a zemou. Čitateľ si prečíta o poţiari Apolky po bombardovaní, o zásahu terajšieho 

Slovenského národného múzea, o kryte v Medickej záhrade, o šoku, ktorý bombardovanie 

spôsobilo. 

Nasledujúca jedenásta kapitola pribliţuje dejiny bratislavských Ţidov, slávneho rabína 

Chatama Sofera, podpísanie ţidovského kódexu. Text obsahuje autentické spomienky 

bratislavských Ţidov, napr. Steinerovcov (s. 231). Na s. 254 je zmienka o synagóge 

na Rybnom námestí, tej, ktorú v roku 1969 vyhodili do vzduchu kvôli výstavbe Nového 

mosta. Jediná synagóga, ktorá sa v hlavnom meste zachovala, bola vybudovaná v roku 1926 

na Heydukovej ulici. Ďalšou témou kapitoly sú prestavby Bratislavy. Autor sprevádza 

čitateľov rúcaním a stavaním podhradia, úpravou Hlbokej a Viedenskej cesty, stavbou tunela 

pod hradným vrchom a inými zmenami v meste. 

Dvanásta kapitola prináša obraz povojnovej Bratislavy. Začína výbuchom 

Štefánikovho mosta, ktorý Nemci vyhodili do povetria pri ústupe pred ruským vojskom. 

Bratislava sa stala Festung Pressburg, mala dve letiská a Nemci sa snaţili Slovákov donútiť 

budovať opevnenia a zátarasy. Slovákom sa ale nechcelo. Čitateľ v tejto kapitole nájde opisy 

vojenských stretov, opisy poţiarov v meste a bombardovania. Znovu. Do boja o mesto sa 

zapojila aj dunajská flotila, do mesta pálili nemecké delá z Lamača, spoza Dunaja Nemci 

nasadili maďarských vojakov a starších nemeckých obyvateľov mesta. Ani to však 

nepomohlo, Rusi v Bratislave 4. apríla zvíťazili. V noci zo štvrtého na piateho apríla postavili 

sovietski ţenisti pontónový most, cez ktorý prepravili zálohy do Rakúska. Autor opísal stav 

v povojnovej Bratislave a snahu Bratislavčanov o oţivenie a znovuvybudovanie mesta. 
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Spomína na návrat Eduarda Beneša a obnovenie Československej republiky. A potom súdy 

s kolaborantmi a v krátkosti nástup komunizmu. 

Trinásta kapitola prináša náhľad na ţivot jedného zo slovenských hrdinov, dalo by sa 

povedať. Opisuje ţivotnú dráhu guvernéra národnej banky a prednostu Najvyššieho úradu 

pre zásobovanie, vďaka ktorému bola Bratislava jedným z najlepšie a najdlhšie zásobovaným 

mestom na území Rakúsko-Uhorska počas Prvej svetovej vojny. Hovorí o Imrichovi 

Karvašovi a jeho ţivotných osudoch. Sú to osudy na neuverenie. V texte sú spomienky 

a fotografie z rodinného archívu Karvašovcov a Pavel Dvořák dobre zvolil umiestnenie tejto 

kapitoly takmer na koniec knihy. Po tých predchádzajúcich, občas aţ zúfalo neúnosných 

dejinách, je táto ako svetlo na konci tunela. Hoci opisuje ťaţké osudy, opisuje aj vytrvalosť 

a vôľu vzdorovať zlu, opisuje koľko človek dokáţe vydrţať. Aj v tejto kapitole sa prejavuje 

subjektívnosť spomienok, ale zároveņ aj dotklivosť hlboko osobného preţívania tragédie 

doby, ktorá formovala našu prítomnosť. 

Posledná štrnásta kapitola pod titulkom Námestia bez mena čitateľa naposledy 

prevedie cez Bratislavu a ukáţe mu jej pamätníky. Pripomenie rok 1989, neţnú revolúciu 

a odhalenie bronzového leva pred SNM, teraz umiestneného na nábreţí Dunaja pri Eurovei. 

Autor spomína pokryteckú zmenu politickej klímy od roku 1975 po nástupe Michaila 

Gorbačova do čela Komunistickej strany v Sovietskom zväze, keď v roku 1988 vodné delá 

rozháņali účastníkov tichej sviečkovej manifestácie pred Redutou. Na groteskných zmenách 

názvov námestí poukazuje na priebeh dejín, alebo skôr na vývoj časovej priamky, ktorá 

zaznamenáva strany a vodcov pri vládnom kormidle. (s. 304) 

Kniha Pavla Dvořáka čitateľa prevedia cez pohnuté časy zmien, keď sa Rakúsko-

Uhorsko zmietalo v kŕčoch národnostných bojov a maďarizácie, cez Prvú svetovú vojnu 

a Prvú československú republiku, cez medzivojnovú Bratislavu a Druhú svetovú vojnu aţ 

po nástup komunizmu a do roku 1992. Materiál, text i fotografie publikácie sú na vysokej 

úrovni, preto publikácii nemám takmer čo vytknúť. Snáď len, ţe do záveru mohol autor pridať 

zoznam politických predstaviteľov obdobia pre zlepšenie čitateľovho prehľadu v texte 

a drobnú chybu na s. 12, kde sa pri cechovej výrobe spomína, ţe Čechov (správne cechov) 

bolo v Bratislave vyše 60 (s. 12). 

História mesta je pospájaná ţivotnými osudmi mnohých, ktorí sa zaslúţili o jeho 

vzostup aj pád, a je to história subjektívna, ako autor priznáva, zaloţená na svedectvách, 

na spomienkach, ktoré sa po rokoch môţu javiť inak. Pamäť je milosrdná k spomienkam. O to 

nemilosrdnejšia je k faktom. Okrem faktov sa história mesta farbí príbehmi a mesto sa zapĺņa 

ak nie osobami, aspoņ spomienkami na ne a ich malý alebo veľký vplyv, ktorý mali na beh 

bratislavských dejín. 
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Cieľom dizertačnej práce bolo objasniť zámery Jozefa II., ktoré mal vo vzťahu 

k ţidovskej komunite v českých krajinách, Dolnom Rakúsku, Haliči a Uhorsku. Tejto 

problematike sa v slovenskej historickej spisbe doposiaľ nevenovala veľká pozornosť, a to 

napriek tomu, ţe pre dejiny Ţidov na Slovensku, respektíve v Uhorsku a celej monarchii 

predstavuje dôleţitý míľnik na ceste k ich zrovnoprávneniu. 

Samotná dizertácia je rozdelená na dve hlavné časti. V prvej sa nachádzajú výskumné 

východiská, teda stanovené výskumné otázky a pracovný postup, ktorý bol zvolený pri ich 

riešení; pouţité pojmoslovie; stav doterajšieho bádania; informácie o výskumných 

moţnostiach v archívoch a dostupnosti primárnych zdrojov, ako aj stručný náčrt dejín Ţidov 

v predmetných krajinách do počiatku vlády Jozefa II. 

Druhá časť je zameraná na analýzu a komparáciu samotných nariadení, pričom 

jednotlivé podkapitoly sú rozdelené podľa tematických okruhov, ktorých sa tieto nariadenia 

týkali – moţnosť pohybu a pobytu Ţidov v predmetných krajinách; organizácia ţidovských 

náboţenských obcí; výber daní a poplatkov; kultúra; pouţívanie mien a priezvisk; krstenie 

Ţidov a ich vyuţitie vo vojsku. Prezentovaný výber nariadení zachytáva tie najpodstatnejšie 

zmeny, o ktoré sa Jozef II. pokúšal, tie ostatné zvyčajne upravovali iba administratívne 

náleţitosti. Niektoré právne úpravy sa aj viackrát opakovali s dodatkami týkajúcimi sa trestov 

v prípade ich nedodrţania, čo je vlastne svedectvom toho, ţe sa nedodrţiavali a museli byť 

vynucované rôznymi postihmi. S problémami sa však rátalo, ako to dosvedčujú stanoviská 

jeho radcov a podriadených inštitúcií. 

V záverečnej kapitole sú na základe získaných poznatkov formulované odpovede 

na jednotlivé výskumné otázky, pričom celkovo moţno povedať, ţe snahy Jozefa II. 

smerovali k efektívnejšiemu vyuţitiu Ţidov v prospech monarchie. To sa snaţil panovník 

docieliť predovšetkým sprístupnením nových profesií, nabádaním k zakladaniu škôl 

a zavedením daņových reforiem, ktoré zefektívnili výber daní a rozloţili daņovú záťaţ na 

Ţidov podľa ich príjmov. Niektoré nariadenia moţno pritom vnímať ako kontroverzné, keďţe 

na jednej strane mali tendenciu prispieť k začleneniu Ţidov do okolitej spoločnosti, 

no na strane druhej zasahovali do ţidovskej identity. Z hľadiska Ţidov sú jednoznačne 

pozitívne všetky nariadenia, ktoré odstraņovali vysoké daņové zaťaţenie, špeciálne poplatky 

alebo rôzne obmedzenia týkajúce sa bývania, stravovania a vykonávania profesií. Ako 

kontroverzné moţno hodnotiť tie, ktoré zasahovali do ţidovskej kultúry, predovšetkým do ich 
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náboţenstva, zvykov a jazyka, keďţe zachovanie ţidovského svojrázu mohlo byť pre niekoho 

väčšou hodnotou ako hospodárske a spoločenské výhody, ktoré mohli byť docielené úspešnou 

asimiláciou. Niekto iný to mohol vnímať zase naopak. Príkladom sú viaceré vyššie spomínané 

prípady, keď sa časť Ţidov voči určitým nariadeniam ohradila, no iná ich podporovala. Nie 

všetci Ţidia boli teda ochotní získať viac práv za cenu narušenia svojej kultúrnej identity. To 

bol vlastne aj koreņ problému medzi ortodoxnými Ţidmi a modernistami ovplyvnenými 

ţidovským osvietenstvom, ktorí boli pripravení k mnohým ústupkom a presadzovali 

začleņovanie Ţidov do okolitej spoločnosti. Tento rozpor, ktorý medzi nimi vznikol v 18. 

storočí, viedol nakoniec v 19. storočí k rozdeleniu ţidovských komunít a vzájomnému 

osočovaniu. 

Jozef II., zdá sa, Ţidov iba trpel, a to do takej miery, kým boli pre štát prínosní, pričom 

sa svojimi reformami snaţil docieliť, aby tí, ktorí uţ v monarchii boli, boli čo najprínosnejší. 

Akonáhle si však neplnili svoje povinnosti, predovšetkým daņové, boli nútení monarchiu 

opustiť. Napriek tomu mu však nemoţno uprieť snahu zmierniť určité príkoria, ktoré Ţidia 

dovtedy znášali, aj keď pravdepodobne aj tá pramenila skôr z pragmatickosti ako dobrej vôle. 

Po Jozefovej smrti sa ocitli jeho reformy v ohrození najmä v Uhorsku, avšak nasledujúce 

vojnové udalosti odsunuli vyriešenie otázok súvisiacich so Ţidmi na neskoršie obdobie. 

V ostatných krajinách bolo v deväťdesiatych rokoch 18. storočia zavedených niekoľko 

zásadných zmien, ktoré sa priečili záujmom Jozefa II., ako napríklad pozastavenie 

vysídľovania Ţidov z haličského vidieka, ktorí sa nevenovali poľnohospodárstvu, avšak 

vo všeobecnosti pozvoľna nadväzovali na ním zavedené zákonodarstvo. 

Predmetná práca poskytuje záujemcom o ţidovské dejiny pohľad na ţidovskú 

problematiku v priestore habsburskej monarchie zo strany najvyššej štátnej moci, a to v čase 

začiatku novej epochy európskych dejín, ktorá predznamenala rozsiahle spoločenské zmeny. 

Konkrétne uplatnenie nariadení a rozbor ich účinkov na úrovni jednotlivých krajín 

a ţidovských náboţenských obcí je uţ však otázkou ďalšieho výskumu, keďţe takáto detailná 

analýza nebola v rámci tejto dizertačnej práce z časového hľadiska moţná. 
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Názov dizertačnej práce: Študenti z Uhorského kráľovstva na Univerzite v Krakove do konca stredoveku 

 

Doktorand: Mgr. Romana Štangová 

 

Pracovisko: Katedra slovenských dejín 

 

Dátum obhajoby: 28. 6. 2017 

 

Školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. 

 

Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., PhDr. Miriam Hlavačková, PhD., Mgr. Marek Púčik, PhD. 

 

Cieľom dizertačnej práce je poskytnúť ucelený obraz univerzitnej peregrinácie 

uhorských študentov smerujúcej na Krakovskú univerzitu od roku 1400 do konca stredoveku 

a poukázať na rôzne faktory, ktoré na túto peregrináciu vplývali. Práca sa zameriava 

na vytvorenie všeobecného obrazu skúmanej skupiny študentov a na znaky, ktoré ich spájali, 

no tento celkový obraz sa pokúša na viacerých miestach dotvoriť za pomoci udalostí a osudov 

jednotlivých študentov. 
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Jedným z najdôleţitejších výsledkov tejto práce je vytvorenie komplexnej 

kvantitatívnej podoby uhorskej univerzitnej peregrinácie smerujúcej do Krakova. Celkovo 

3464 študentov bolo identifikovaných a spracovaných do databázy, ktorá tvorí prílohu práce. 

Výsledkom je informačný prehľad o skúmanej skupine študentov, na základe ktorého bolo 

vypracované jadro práce. 

Prvá kapitola podáva stručný prehľad univerzitných dejín strednej Európy 

so zameraním sa na Univerzitu v Krakove. 

Druhá kapitola sa zaoberá prehľadom návštevnosti Krakovskej univerzity uhorskými 

študentmi a tieţ spôsobom, ako sa táto návštevnosť menila v čase. Podarilo sa identifikovať 

obdobia vysokej a nízkej návštevnosti a tieto výsledky konfrontovať aj s výskumami 

týkajúcimi sa uhorskej peregrinácie na ďalšie stredoeurópske univerzity vo Viedni a v Prahe. 

Na základe toho sa podarilo stanoviť, ţe Krakovskú univerzitu začali uhorskí študenti 

preferovať najmä od 80. rokov 15. storočia, keď je zaznamenaný najvyšší počet uhorských 

inskripcií v generálnej matrike Krakovskej univerzity. Od roku 1480 do roku 1489 ide o počet 

519 študentov, teda zaokrúhlene sa ročne na univerzitu zapísalo 52 uhorských študentov. 

V pomere k celkovému počtu krakovských študentov v 80. rokoch 15. storočia ide 

o úctyhodné číslo 21%, teda pribliţne kaţdý piaty zapísaný študent bol uhorského pôvodu. 

Najvyšší pomer uhorskí študenti ale dosiahli skôr a to v roku 1463, keď takmer jedna tretina 

(33,1%) všetkých zapísaných študentov bola uhorského pôvodu. 

Okrem týchto fluktuácií v návštevnosti sa kapitola zaoberá aj regionálnym pôvodom 

študentov. Podarilo sa zistiť, ţe v počiatočnom období fungovania Krakovskej univerzity 

študenti pochádzali najmä z blízkeho okolia, teda zo Spiša a územia dnešného východného 

Slovenska. Čoskoro však univerzitu začali navštevovať v hojných počtoch aj sedmohradskí 

študenti. Čo sa týka konkrétnych miest pôvodu študentov, na prvých piatich miestach v počte 

študentov sú zastúpené tri mestá z územia dnešného Slovenska (Košice, Bardejov, Levoča), 

jedno dnešné maďarské mesto (Szeged) a jedno sedmohradské (dnešné rumunské – Oradea). 

Najväčší počet študentov pritom pochádzal z Košíc (celkovo sa podarilo identifikovať 142 

košických študentov). 

Napokon sa druhá kapitola zaoberá tieţ sociálnym pôvodom študentov. Bola to asi 

najproblematickejšia úloha práce. Študenti totiţ v krakovskej univerzitnej matrike okrem 

miesta pôvodu vo väčšine prípadov vystupujú len pod svojím krstným menom a krstným 

menom svojho otca. V ďalších univerzitných prameņoch uţ potom vystupujú len pod svojím 

krstným menom a miestom, odkiaľ pochádzali. Na základe týchto informácií sa podarilo 

dohľadať sociálny pôvod len zlomku uhorských študentov figurujúcich v záverečnom indexe. 

Najproblematickejší bol výskum študentov pochádzajúcich z miest, tu bola veľmi nápomocná 

práca Iulie Caproş, ktorá analyzovala pôvod najpočetnejších košických študentov. Na základe 

toho môţeme zhodnotiť, ţe študenti-mešťania pochádzali najčastejšie z radov remeselníkov, 

pričom niektoré konkrétne remeslá sa uvádzajú aj priamo v matrike a v práci sú uvedené 

jednak v príslušnej kapitole a tieţ v záverečnom indexe študentov. 

Po mešťanoch najväčšiu časť študentov tvorila šľachta. Išlo najmä o drobnú šľachtu, 

no z matriky poznáme aj pár príkladov synov magnátskych uhorských rodov, ktorí študovali 

na univerzite v Krakove. Konkrétne mená sú opäť uvedené jednak v indexe a tieţ v príslušnej 

kapitole. Asi najmenej známu časť tvoria študenti z dedín, v ktorých nesídlil ţiadny 

šľachtický rod ani ţiadny rod nepouţíval názov danej dediny ako predikát. V tom prípade 

mohlo ísť o synov miestnych richtárov. Štúdium na stredovekých univerzitách bolo finančne 

náročné, takţe deti z roľníckych rodín univerzity zrejme nenavštevovali alebo len v prípade, 

ţe sa im podarilo predtým získať cirkevné benefícium. 

Tretia kapitola sa zaoberá uhorskou študentskou komunitou nazývanou Bursa 

Hungarorum, ktorá v Krakove existovala od 70. rokov 15. storočia. Výskum tejto komunity 

má veľký význam nielen pre poznanie uhorskej univerzitnej peregrinácie, ale aj pre poznanie 
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dejín stredovekých univerzít vo všeobecnosti. Matrika tejto burzy je jedinou zachovanou 

matrikou podobnej komunity v strednej Európe. 

V prvom rade sa v kapitole podarilo objasniť pôvod a vznik burzy. Išlo v podstate 

o výsledok potreby zdruţovania sa uhorských študentov v zahraničnom prostredí. Bursa 

Hungarorum teda vznikla spontánne a svojpomocne bez dobročinnej fundácie nejakej 

externej autority, ako tomu bolo v prípade veľkého mnoţstva iných podobných komunít. 

Študenti si museli sami financovať prenájom budovy, ktorá slúţila ako sídlo tejto komunity, 

čo zo začiatku spôsobovalo mnohé ťaţkosti. Zo zrekonštruovaného procesu vzniku tejto 

komunity vyplýva, ţe uhorskí študenti mali problémy z udrţaním si prenájmu a minimálne 

raz o svoje sídlo v bývalom dome Melsztynskych prišli. Od septembra 1493 do konca 

sledovaného obdobia však uţ Uhri tento dom neopustili, s výnimkou krátkej prestávky v roku 

1509, keď v Krakove vyčíņala morová epidémia a na krátky čas zastavila fungovanie celej 

univerzity. Od roku 1493 do konca sledovaného obdobia máme zachovaný aj veľmi cenný 

prameņ a to register členov Bursy Hungarorum. Kapitola sa pre jedinečnosť tohto dokumentu 

podrobne zaoberá spôsobom jeho zachovania a rozborom manuskriptu. 

Ďalej nasleduje analýza skúmaného zboru členov komunity. V prvom rade bolo 

potrebné pokúsiť sa kaţdého jedného člena identifikovať v generálnej matrike univerzity. 

Z celkového súboru 678 študentov sa v celouniverzitnej matrike nepodarilo identifikovať 81 

študentov, čo je zaokrúhlene 12% všetkých zápisov. V niektorých prípadoch to môţe byť 

z dôvodu prílišného skomolenia názvu lokality pôvodu univerzitným pisárom. 

Vo všeobecnosti presnejšie názvy lokalít zapisovali seniori burzy, keďţe išlo o osoby 

uhorského pôvodu, znalé tamojších pomerov. 

Na základe identifikácie väčšiny členov burzy v generálnej matrike sa mohlo pristúpiť 

aj k rozboru ich imatrikulačných poplatkov a zistiť tak niečo o ich finančnej situácii. 

Predpoklad bol, ţe v burze bývali hlavne zámoţnejší študenti, keďţe komunita vznikla 

svojpomocne a potrebovala členov, ktorí by boli schopní sa podieľať na platení nájmu 

za sídlo burzy. Tento predpoklad sa po analýze imatrikulačných poplatkov ukázal ako 

správny. V porovnaní so všetkými študentmi Krakovskej univerzity vo vybraných rokoch 

platili členovia burzy vyššie imatrikulačné poplatky. Plný imatrikulačný poplatok 8 grošov 

zaplatilo 17% členov burzy v porovnaní s iba 6% všetkých krakovských študentov a menší 

ako polovičný poplatok zaplatilo len 19% burziánov v porovnaní s aţ 43% všetkých 

krakovských študentov. 

Skúmal sa tieţ regionálny pôvod členov burzy a na jeho lepšie znázornenie bola 

vytvorená prehľadná mapa. Štyria členovia burzy pochádzali z územia mimo Uhorska, 

konkrétne dvaja študenti z Rakúskeho vojvodstva, jeden z Poľského kráľovstva a jeden 

zo Saska. Na základe súboru členov Bursy Hungarorum bol sledovaný aj fenomén 

tzv. cestovných skupín študentov. Podarilo sa identifikovať aţ 117 takýchto malých skupiniek 

spolucestujúcich študentov, ktorí sa spoločne zapísali do matriky univerzity a zároveņ sa aj 

stali členmi burzy. 

Napokon záverečná časť práce sa zaoberá pouniverzitnými osudmi uhorských 

študentov. V tomto prípade nejde o komplexný výskum, pretoţe ten je pri súbore 3646 osôb 

veľmi obtiaţny a navyše bolo by veľmi komplikované a trúfalé pokúšať sa identifikovať 

študentov len na základe ich krstných mien a krstných mien ich otcov, ktoré uvádzali 

v matrike. Na konci kapitoly o Burse Hungarorum a v nasledujúcej štvrtej kapitole je 

uvedených a vyzdvihnutých niekoľko najzaujímavejších príkladov pouniverzitných kariér 

študentov. Komplexný výsledok snaţenia sa o bliţšiu identifikáciu uhorských študentov a ich 

kariér sa nachádza v záverečnej prílohe, ktorou je prehľadný zoznam všetkých uhorských 

študentov, ktorí sa zapísali na Univerzitu v Krakove medzi rokmi 1400 aţ 1526. 
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o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Mgr. Pavol Demjanič, PhD. 

pôsobil ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Odborne sa 

zameriava na ţidovské dejiny v Uhorsku a slovensko-ţidovské vzťahy v prvej polovici 

19. storočia. 

 

 

PhDr. Zdenko Gálik 
je externý doktorand na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce je včasnostredoveký hrad Solgaďór 

(Szolgagyňr) a jeho majetková doména. Autor sa zaoberá dejinami stredovekého mesta 

Hlohovec a jeho najbliţšieho okolia. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na SOŠ 

elektrotechnickej, Sibírska 1, 917 01 Trnava. 

 

 

Mgr. Mária Gaššová 

vyštudovala odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vo svojej 

diplomovej práci sa zamerala na kresťanské apologetické spisy a ich pramennú výpoveď 

v období 2. aţ 4.storočia n. l. Orientuje sa na úlohu a vplyv náboţenstva v dejinách Rímskej 

ríše. Momentálne pracuje ako knihovníčka Slovenskej Ekonomickej univerzity a venuje sa 

popularizácii histórie na svojom blogu. 

 

 

Mgr. Lukáš Krajčír 

je interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Vo výskume sa 

zaoberá slovenskými dejinami 1. polovice 20. storočia. Špecializuje sa na témy v spojitosti 

s evanjelickým kontextom medzivojnového Československa: slovenskí evanjelici a. v. 

vo verejnom priestore Slovenska so zreteľom na politickú, hospodársku, sociálnu a kultúrnu 

oblasť; vzťah evanjelických cirkví k štátu; spolupráca českých a slovenských evanjelikov 

v 1. polovici 20. storočia, s dôrazom na kooperáciu slovenských luteránov a českých bratov. 

 

 

Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. 

je od roku 2001 prednostom Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitoval sa a prakticky pôsobil v oblasti 

dermatoveneralógie. Vo svojej publikačnej a pedagogickej činnosti sa v oblasti sociálneho 

lekárstva a organizácie zdravotníctva venuje širokému spektru problémov. V súčasnosti vedie 

prednášky a semináre zo sociálneho lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku (Úvod 

do zdravotníckeho manaţmentu, Úvod do medicínskeho práva a Komunikačné zručnosti). 

Jeho práca bola vyznamenaná šesťkrát cenou spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti 

za najlepšiu publikáciu. Je garantom, lektorom a predsedom skúšobnej komisie 

špecializačného štúdia Zdravotnícky manaţment a financovanie na LF UK, rovnako je 

vedúcim Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva na Lekárskej fakulte UK. 
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Mgr. Radka Palenčárová  

pôsobí ako interná doktorandka na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied 

v Bratislave. V dizertačnej práci sa zaoberá ţenskou kriminalitou v Abovskej a Turnianskej 

stolici v ranom novoveku. Zaujíma sa o gender history, dejiny kaţdodennosti a hospodárske 

dejiny v ranom novoveku. 

 

 

PhDr. Peter Podolan, PhD. 

pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 

19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 

 

 

Bc. Laura Szegfüová 

študuje odbor Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o politické dejiny vrcholného a neskorého 

stredoveku, s dôrazom na postavenie kráľovien a ţien vo všeobecnosti. 

 

 

Mgr. Romana Štangová, PhD. 

pôsobila ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Venuje 

sa dejinám vzdelávania a vzdelanosti v stredoveku s uţším zameraním na stredoeurópske 

univerzity a problematiku akademickej peregrinácie študentov z územia Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píseň studentů Levočských F. Teichingrebera (s. 6) citovaná podľa FIŠER, Zdeněk (ed.). 

Daniel Sloboda. Varia. Daniel Sloboda. Dokumenty VIII. Varia. Prameny dějin moravských 

23. Brno : Matice moravská a Moravské zemské muzeum, 2013, s. 512n. 
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