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O dnešnom ľudstve...
–––––––––––––––––––––––
– Ľudstvo skrachovalo biologicky – pôrodnosť klesá, ńíri sa AIDS, rakovina, slabomyselnosť,
neurózy, ľudia sa menia na narkomanov. Lejú do seba stovky ton alkoholu, nikotínu, drog,
zaĉali hańińom a kokaínom a dońli k LSD a cracku. Jednoducho degenerujeme. Prirodzené
ņivotné prostredie sme zniĉili a umelé nás kántri. Ďalej sme zbankrotovali ideologicky –
postupne sme vystriedali vńetky filozofické systémy a vńetky sme zdiskeditovali, vyskúńali
sme vńetky myslitelné systémy morálky, ale zostali sme také isté amorálne hovädá, ako boli
troglodyti. Nastrańnejńie je, ņe tá sivá ľudská masa v nańe dni zostáva takou istou bagáņou,
akou bola vņdy. Ustaviĉne baņí a ņiada si bohov, vodcov a poriadok, ale vņdy keď dostane
bohov, vodcov a poriadok, vyjadruje nespokojnosť, lebo v skutoĉnosti niĉ nepotrebuje, ani
bohov, ani poriadok, ale potrebuje chaos, anarchiu, chlieb a hry. Teraz je sputnaná
nevyhnutnosťou dostávať kaņdý týņdeņ obálku s platom, ale táto nevyhnutnosť sa jej bridí,
nuņ kaņdý veĉer pred ņou uniká do alkoholu a drog. Nech ju parom uchytí, tú kopu hnijúcich
výkalov, páchne a smrdí deväťtisíc rokov a nehodí sa na niĉ iné, len ńíriť zápach a smrad.
Strańné je nieĉo iné – rozklad postihuje aj nás, ľudí s veľkým zaĉiatoĉným písmenom,
osobnosti. Vidíme ten rozklad, ale namýńľame si, ņe nás sa to netýka, ale on nás aj tak
otravuje beznádejou, ochromuje nańu vôľu, vťahuje nás do seba. A navyńe je tu to prekliatie –
demokratická výchova: égalité, fraternité, vńetci ľudia sú bratia, vńetci sme z jedného cesta...
Ustaviĉne sa stotoņnujeme so zberbou a nadávame si, ak náhodou zistíme, ņe sme múdrejńí
ako ona, ņe máme v ņivote iné nároky, iné ciele. Je naĉase uvedomiť si to a vyvodiť závery –
je naĉase zachraņovať sa.

Arkadij Strugackij – Boris Strugackij, Chromý osud, 1986
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štúdie
–––––––––––––––––––––––
Archeologické nálezy z územia dnešnej obce Koplotovce
Zdenko Gálik
Obec Koplotovce sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh v severnej ĉasti okresu
Hlohovec asi 5,5 km na sever od Hlohovca.1 Nadmorská výńka obce je 159 metrov nad
morom.2 Koplotovský kańtieľ, známy svojimi archeologickými nálezmi, o ktorých eńte bude
reĉ, je urĉený rovnobeņkou 48° 28' 32'' severnej zemepisnej ńírky a poludníkom 17° 48' 28''
východnej zemepisnej dĺņky.3 Územie obce Koplotovce zaberá výhodnú polohu na styku
najjuņnejńieho cípu Povaņského Inovca s Podunajskou níņinou. Povrch jeho územia tvoria
prevaņne druhohorné horniny a rieĉne ńtrkopiesky, v jeho severnej ĉasti rastú teplomilné
dúbravy.4
Prvú odbornú správu o prameņoch v Koplotovciach napísal Ludvig Tognio, v tom
ĉase peńtiansky profesor chémie. Eduard Jozef Koch neskôr poznamenal, ņe miestni
obyvatelia pouņívali túto vodu pri mnohých ochoreniach a dávali ju aj svojmu dobytku,
priĉom sa údajne v ich stádach nikdy nevyskytol dobytĉí mor.5 Sírnaté pramene sa vyuņívali
v obci aj na máĉanie konopí.6 Mezozoikum (druhohory) strednej a juņnej ĉasti Povaņského
Inovca medzi Moravanmi, Ratnovcami, Koplotovcami a Ńalgovcami budujú prevaņne
dolomity. Má rozlohu asi 130 km2. Ide o infiltraĉné územie hlbńieho obehu podzemných vôd
a akumuláciu termálnych vôd ńirńieho okolia Pieńťan a Koplotoviec.7 Hydrologické
prieskumy v oblasti Koplotoviec uskutoĉnil Augustín Rebro. Výdatnosť prameņa bola
minimálna (0,01 l/s) a teplota v letných mesiacoch bola 20 °C. Na rozdiel od pieńťanských
vôd mala vńak dvojnásobnú hodnotu celkovej mineralizácie (cca 2500 mg), vyńńí obsah
1

LEHOTSKÁ et al. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava : Obzor, 1968, s. 223.
Nadmorská výška obce/mesta (v metroch) za obce/mestá Slovenskej republiky a hodnota objemového
prepočítavacieho čísla, s. 23. [online] Dostupné na internete:
<http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/008060Pr1.pdf>. Porovnaj LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 223, kde sa
uvádza165 m n. m.
3
Spracované podľa Mapa.sk. Mapa Slovenska, plánovač ciest, podrobné mapy... – Zoznam. [online] Dostupné
na internete: < https://mapa.zoznam.sk/zisti-gps-suradnice-m6>.
4
CHARVÁT, Tomáń. Komplexná geografická analýza obce Koplotovce. Diplomová práca. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, katedra regionálnej geografie, ochrany
a plánovania, krajiny, 2009. s. 12.
5
REBRO, Augustín. Vzácne a obdivované vody Slovenska. Pieńťany : Balneologické múzeum Pieńťany,
1996, s. 32.
6
LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 223.
7
PORUBSKÝ, Anton. Vodné bohatstvo Slovenska. Bratislava : Veda, 1991, s. 103. Rozńírenie dolomitov je
malé, vyskytujú sa najmä východne od Koplotoviec, Jalńového a Ratnoviec. LUKNIŃ, Michal (ed.). Slovensko.
Príroda. Bratislava : Obzor, 1972, s. 36.
2
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bikarnonátov (1019 mg/l) a síranov (830 mg/l), priĉom z pomerného zastúpenia iónov
a katiónov bola zhoda s pieńťanskými vodami len vo vápniku.8
Augustín Rebro uskutoĉnil v Koplotovciach aj hydrogeologické prieskumné práce.
Z hľadiska stratigrafie je v tejto oblasti evidentné zoskupenie geologických útvarov: kvartér,
neogén (mladńie treťohory) a mezozoikum. Kvartérne sedimenty sú reprezentované sprańmi,
sprańovými hlinami, ńtrkmi, pieskami, ktoré sú zahustené ílovitými ĉasticami a ńońovkami
bahnitých rieĉnych sedimentov. Na severovýchod od obce sa zachovali zvyńky treťohorných
sedimentov, hlavne neogénu. Koplotovská ņriedlovská oblasť je budovaná prevaņne stredno
aņ vrchno triasovými horninami, prevaņne dolomitmi.9
Ĉo sa týka vegetácie, dubovo-hrabové lesy nachádzame na vápencovom
a dolomitovom substráte nad obcou Koplotovce. V okolí obce sa vyskytujú aj jaseņ mannový
v polohe Madaláń, boriny medzi Koplotovcami a Jalńovým. Pri Koplotovciach nájdeme aj
dráĉ obyĉajný, hlaváĉik jarný, králik chocholíkatý, pakost krvavý, hruńku obyĉajnú poľnú,
kamienku modropurpurovú, ďatelinu alpínsku, luskáĉ lekársky, maruľku obyĉajnú, asparágus
lekársky, mrvicu perovitú, oman meĉolistý, prerastlík pozmenený sivoplodý, cesnak ņltý,
vstavaĉ vojenský, ľan rakúsky, ľan tenkolistý a astru zlatovlasú.10 Zo vzácnejńích druhov
flóry stoja za zmienku guliĉka podlhovastá na vápencových svahoch, sinokvet mäkký
v okrajovej zóne borového lesíka Madaláń, mak pochybný bielokvetý v dolomitovom
kameņolome

medzi

Koplotovcami

a Jalńovým,

poniklec

obyĉajný

veľkokvetý

na severozápadnom vápencovom svahu ĉi rezeda veľkokalińná na poľnej ceste k Madaláńu
v Koplotovciach.11 Z lieĉivých rastlín nájdeme v obci zemeņlĉ okolíkatý v Madaláńi, jablĉník
obyĉajný v hlbokej ceste severne od obce, repík lekársky v polohe Madaláń, a srdcovník
obyĉajný v okolí Koplotoviec.12
Z fauny Koplotoviec si zasluhuje pozornosť uņovka stromová, ktorá je zákonom
chránená.13 Podľa údajov z roku 1980 sa na ńtrkovisku v obci údajne plánovala výstavba
rekreaĉno-rehabilitaĉného komplexu, ĉím sa zvýńil ruńivý vplyv ĉloveka na avifaunu,

8

REBRO, Augustín – HORVÁTH, Gejza. Nové výskyty sírovodíkových vôd v pieńťanskej oblasti. In
Geologické práce, Správy 58. Bratislava : Geologický ústav Dionýza Ńtúra, 1972. s. 216. Augustín Rebro tak
vyvrátil tvrdenia starńích autorov, podľa ktorých boli pramene v Koplotovciach „podobné pieńťanským―.
LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 223. Pozri turistického sprievodcu Povaņského Inovca, kde sa nesprávne uvádza
teplota vody 24 °C ĉi dokonca 30 °C. PETROVIĈ, Daniel – PETROVIĈ, Jozef. Povaţský Inovec. Turistický
sprievodca ČSSR. Bratislava : Ńport, 1986, s. 20, 161.
9
REBRO, Augustín. Vzácne minerálne vody v Koplotovciach. Pieńťany : Balneologické múzeum, obec
Koplotovce, 2016, s. 54.
10
LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 31 – 34.
11
Tamţe, s. 39.
12
Tamţe, s. 40-41.
13
MUTKOVIĈ, Anton. Prírodné pomery. In TASSY, Ján (ed.). Hlohovec. Bratislava : Obzor, 1989, s. 14.
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ĉo prinieslo zníņenie poĉtu hniezdiĉov.14 V roku 2010 boli zistené na ńtrkovisku pri obci
Koplotovce 2 jedince amerického druhu raku Procambarus sp. V Európe je známy jeho
výskyt len z niekoľkých lokalít v Nemecku, Holandsku a Taliansku. Následne 5. júna 2010
na tej istej lokalite bolo ulovených vyńe 150 rakov vďaka pouņitému elektrickému agregátu
na lov rýb.15 V novembri 1976 zaĉal Anton Mutkoviĉ s výskumom avifauny miestneho
ńtrkoviska. V obci Koplotovce narátal na jedinom ńtrkovisku 58 druhov vtáctva,
13 hniezdiĉov. Celkový poĉet pozorovaných jedincov bol 674. Anton Mutkoviĉ konńtatoval,
ņe je tu najniņńia diverzita vtáctva zo skúmaných ńtrkovísk (Drahovce, Koplotovce
a Hlohovec). Druhová pestrosť bola tieņ nízka.16
Pôdne typy sú v Koplotovciach zastúpené nasledovne: fluvizem v severnej
a severozápadnej ĉasti chotára obce na oboch stranách rieky Váh, hnedozeme v strednej ĉasti
obce, ktoré tvoria najväĉńiu ĉasť obce a regozeme v juņnej ĉasti chotára obce.17 Pôdy v obci
moņno zatriediť do 3 tried podľa zrnitosti. Smerom zo západu na východ tu postupne nájdeme
piesoĉnato-hlinité pôdy, hlinité pôdy a hlinito-piesoĉnaté pôdy.18
Z obdobia starńej doby kamennej (mladý paleolit) pochádzajú gravettienske nálezy
(cca 23 000 pred Kristom) na ľavobreņnej terase Váhu z územia dneńných obcí Banka,
Sokolovce ĉi Koplotovce.19 Podotýkam, ņe najstarńie sídliská pravekého ĉloveka sa
koncentrovali práve v blízkosti vodných tokov. Voda bola vyhľadávaná zverou, a tak sa
presuny pravekých lovcov pozdĺņ jej toku stali zákonitosťou. Okrem toho umoņņovala
regeneráciu síl, hygienu a uņ v treťohorách bolo okolie Váhu spásané rôznymi cicavcami,
ktoré tu hľadali napájadlá.20 Ńtiepané kamenné nástroje, konkrétne patinovaný nástroj
gravettienskeho ľudu sa v Koplotovciach pochádza z vyńńích polôh (z bývalých ovocných
sadov), a to pod kótou 259.21 Podľa Nemerguta sa táto lokalita nachádza v nadmorskej výńke
14

MUTKOVIĈ, Anton. Príspevok k poznaniu hniezdiĉov bagrovísk medzi Hlohovcom a Pieńťanmi.
In Vlastivedný a metodický spravodaj okresu Trnava 1980/1. Hlohovec : Okresné múzeum Trnava so sídlom
v Hlohovci, 1980, s. 58.
15
JANSKÝ, Vladimír – MUTKOVIĈ, Anton. Rak Procambarus sp. (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) – Prvý
nález na Slovensku. In Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy. Acta Rerum Naturalium Musei
Nationalis Slovaci Bratislava. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, 2010, roĉ. 56,
s. 65-66.
16
MUTKOVIĈ, Anton. Vtáctvo ńtrkovísk v okolí Hlohovca. In Muzeálny spravodaj. Zborník referátov
z Krajského seminára „Zoologické výskumy industrializovanej krajiny“. Trnava : Západoslovenské múzeum
Trnava, 1983, s. 22, 25-27.
17
Spracované podľa Pôdny portál. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Zastúpenie pôdnych typov.
[online] Dostupné na internete: <http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx>.
18
CHARVÁT, ref. 4, s. 18.
19
BAĈA, Róbert. K významu rieky Váh od praveku po súĉasnosť. In Balneologický spravodajca, 1995, s. 79.
20
Tamţe, s. 78.
21
BAĈA, Róbert. Archeologické doklady vzťahu osídlenia k minerálnym a termálnym prameņom.
In Balneologický spravodajca, 1990, s. 37. Pozri aj BÁRTA, Juraj. Slovensko v staršej a strednej dobe
kamennej. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, s. 126.
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160 m, a to 650 m severne od Kostola Navńtívenia Panny Márie. Ide o ojedinelý nález získaný
Jurajom Bártom.22 Surovinou na výrobu tohto artefaktu bol rádiolarit, ktorý aj keď má niņńiu
kvalitu oproti niektorým surovinám, je najĉastejńie sa vyskytujúcou surovinou pre ńtiepanú
industriu. Rádiolarit vznikol ako usadenina kremitých schránok, najmä rádiolárií uņ skôr
rozpustených vápnitých schránok organizmov v hlbokovodných morských bazénoch, ktoré sa
beņne vyskytujú práve v okolí rieky Váh. Sú najmä ĉervenkastej, zelenkastej, ale aj sivej
farby.23
V rokoch 2009 – 2012 vykonali Ondrej Ņaár a Ľubica Blańková niekoľko desiatok
povrchových prieskumov v oblasti stredného a dolného Povaņia. Ņaár v rámci projektu svojej
dizertaĉnej práce overoval mladopaleolitické lokality, ktoré boli známe z odbornej literatúry,
ako aj z nálezových správ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Popri
tom sa nańli aj v Koplotovciach ďalńie lokality so ńtiepanou industriou, a to v ĉastiach
V dolinách, Koĉkovské a Mohyla.24
Pri výkopových prácach sa objavili v areáli dneńného kańtieľa v Koplotovciach,
patriaceho Martinovi Petrekovi, ņiarové hroby lengyelskej kultúry a ĉrepy keramiky z tohto
obdobia (Obr. 1).25 Lengyelská kultúra je súĉasťou mladoneolitického kultúrneho celku
(mladńia doba kamenná) na území dneńného juhozápadného Slovenska a na strednom Dunaji.
Jej najlepńou charakteristikou je svojrázna keramika so ńpecifickým maľovaním, ĉo ju
dokonale odlińuje od predchádzajúceho vývoja aj od súĉasných susedných kultúr.26 Z tohto
obdobia zrejme pochádza aj najväĉńí fragment keramiky, ktorý nesie stopy ĉerveného náteru.
Celkovo 17 keramických ĉrepov totiņ získal vlastným zberom v Koplotovciach (poloha
Za vĉelínom) v roku 1988 vtedajńí pracovník Balneologického múzea v Pieńťanoch Róbert
Baĉa. Ide o hrubostennú keramiku atypických fragmentov rôznych rozmerov (Obr. 2 a 3).
Hlina je s prímesou malých aj veľkých kamienkov a sľudy oranņovej a ĉiernej farby. Okrem
keramických ĉrepov nańiel Róbert Baĉa aj 2 kusy zvieracích kostí.27

22

NEMERGUT, Adrián. Sídlisková geografia Povaţia a Ponitria v staršej dobe kamennej. Dizertaĉná práca.
Masarykova univerzita : Filozofická fakulta, 2011, s. 71.
23
Tamţe, s. 14.
24
ŅAÁR, Ondrej – BLAŃKOVÁ, Ľubica. Výsledky analýz sídliskovej štruktúry v mladom paleolite na strednom
a dolnom Povaţí vzhľadom na surovinovú základňu s. 18., [online] Dostupné na internete:
<http://www.archeologiask.sk/uploads/media/Vysledky_analyz_sidliskovej_struktury_v_mladom_paleolite_na
_strednom_a_dolnom_Povazi_vzhladom_na_surovinovu_zakladnu.pdf>
25
Za informáciu ďakujem Mgr. Jozefovi Urminskému, riaditeľovi Vlastivedného múzea v Hlohovci.
26
TOĈÍK, Anton. Slovensko v mladšej dobe kamennej. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
1970, s. 116.
27
Balneologické múzeum Pieńťany, evidenĉné ĉíslo A-1691/1-17, prírastkové ĉíslo 311/88, ńkatuľa ĉ. 138, opis
nálezov Róbert Baĉa.
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Do neolitu patrí aj fragment kamenného jadra, ktorý nesie stopy plońného opracovania
a okrajovej retuńe. Získali ho Róbert Baĉa a Vladimír Krupa z Balneologického múzea
Pieńťany v Koplotovciach v polohe Za gedru v roku 1989. Tento fragment kamenného jadra
je mandľovitého tvaru so zaoblenými bokmi a rovno zrezanou základņou. Bruńnú ĉasť má
hladkú, konvexnú v mieste bulbusu a úderového jazýĉka. Je zelenej farby a je vysoký 5,2 cm,
ńiroký 4 cm a hrubý je 1,9 cm (Obr. 4 a 5).28
Róbert Baĉa získal darom od Ńtefana Mega (ĉíslo domu 126) v roku 1985 kamenný
sekeromlat, ktorý patrí do neolitu, respektíve eneolitu (neskorá doba kamenná). Tento
sekeromlat je dlhý 12 cm, ńiroký 5,7 cm a hrubý 2 cm, priĉom priemer otvoru je 2,3 cm.
Na tom istom pozemku sa nańli aj medené mince uloņené v nádobe z 18. storoĉia.29
Sekeromlat je mandľovitého tvaru so zaobleným tylom a otupeným hrotom. Je vyrobený
z rieĉneho okruhliaka sivozeleno-hnedej farby. Je kvalitne vyhotovený, od stredu k pravej
strane má mierne asymetricky umiestnený otvor (Obr. 6 a 7).30 V roku 1970 daroval Ńtefan
Mego Balneologickému múzeu Pieńťany 2 archeologické nálezy. Prvým nálezom je hlinená
nádobka vaniĉkového tvaru, ktorá je prehnutá dovnútra. Má pozdĺņny tvar a zaoblené
a nepravidelné dno. Hlina je s prímesou väĉńích i menńích kamienkov, na vonkajńej strane je
ĉiernej farby, na vnútornej je hnedá. V eneolite slúņila ako lyņica na naberanie potravy.
Lyņica je dlhá 16,5 cm, maximálna ńírka je 7 cm a hrúbka 4 cm (Obr. 8).31 Je dobre
zachovaná, iba v jednom z cípov na okraji chýba malý úlomok.32 Druhým nálezom je medená
sekerka, ktorá sa nańla podobne ako lyņica v polohe Pod kańtýlom pri zemných prácach.
Terminologicky sa táto sekerka oznaĉuje najĉastejńie ako sekerka altheimského typu.
Najbliņńie analógie moņno hľadať so sekerkou z Bratislavy a z okolia Komárna ako aj s 2
rakúskymi kovovými artefaktmi. Sekerka mala zrejme polyfunkĉný charakter (nástroj, zbraņ).
Môņe pochádzať zo sídliska, nemoņno vńak vzhľadom na prítomnosť minerálnych prameņov
v obci Koplotovce vylúĉiť ani votívnu funkciu (dar boņstvu).33 Z chronologického hľadiska
patrí do záveru eneolitu. Ide o pravouhlú plochú sekerku s mierne vypuklým telom,
súmernými bokmi a rozńíreným fazetovaným ostrím. Zárezy na ostrí sú sekundárneho
28

Balneologické múzeum Pieńťany, evidenĉné ĉíslo A-1731, prírastkové ĉíslo 451/89, ńkatuľa ĉ. 130, opis
nálezov Róbert Baĉa.
29
BAĈA, Róbert. Nové nálezy na Povaņí. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra :
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 25.
30
Balneologické múzeum Pieńťany, evidenĉné ĉíslo A-1595, prírastkové ĉíslo 469/88, ńkatuľa ĉ. 150, opis
nálezov Róbert Baĉa.
31
BAĈA, Róbert. Nález medenej sekerky z Koplotoviec. In Balneologický spravodajca, 1992, s. 90.
32
Balneologické múzeum Pieńťany, evidenĉné ĉíslo A-1301, prírastkové ĉíslo 349/90, ńkatuľa ĉ. 73, opis
nálezov Róbert Baĉa.
33
BAĈA, ref. 31, s. 91. Balneologické múzeum Pieńťany, evidenĉné ĉíslo A-1302, prírastkové ĉíslo 7/71,
ńkatuľa ĉ. 73, vitrína 3, opis nálezov Róbert Baĉa. Uvádza sa chybne, ņe ide o bronzovú sekerku.
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charakteru.34 Koplotovská sekerka má zelenú patinu a mierne drsný nánosový povlak (Obr.
9).
Jozef Urminský zo Západoslovenského múzea v Trnave uskutoĉnil v roku 2004
archeologický výskum v dvorovej ĉasti renesanĉného kańtieľa v Koplotovciach pri príleņitosti
rozńírenia suterénu a stavby nového schodiska v areáli kańtieľa. Tu odkryl viaceré
archeologické objekty a získal viaceré archeologické nálezy. Objekt ĉ. 1 predstavoval studņu
s kamenným vencom, priĉom do hĺbky 3,5 m výplņ studne neobsahovala ņiadne
archeologické nálezy. Vzhľadom na jej centrálnu polohu voĉi areálu kańtieľa bola rámcovo
datovaná do 16. storoĉia. Objekt ĉ. 2 predstavoval vstupnú ńiju pivnice kańtieľa. Ińlo o 6 m
dlhý a 1,5 m ńiroký pozvoľne klesajúci koridor so zrúteným stropom. Steny ńije boli tvorené
0,6 m hrubým murivom z lomového kameņa, pospájaným vápennou maltou. Výplņ bola opäť
bez nálezov.35 Pri doĉisťovaní severozápadného nároņia stavebnej jamy objavil stavebník
Martin Petrek ľudskú kostru v natiahnutej polohe na chrbte (Obr. 10 – 12). Následne oznámil
nález Západoslovenskému múzeu v Trnave. Jozef Urminský preskúmal ďalńie nálezové
okolnosti. Pri trupe a nohách nańiel zlomky keramiky hnedosivej aņ ĉiernej farby, ktoré
pochádzali z jednej nádoby. Mohlo ísť o torzo malej misky so zatiahnutým okrajom. Jeden
ĉervenohnedý fragment keramiky pochádzal z masívneho pláńťa väĉńej zásobnicovej nádoby,
chronologicky bliņńie nezaraditeľnej. Hrob bol datovaný do doby bronzovej alebo halńtatskej
(starńia doba ņelezná). V tomto prípade nemusí ísť o hrob z väĉńieho pohrebiska, ale o hrob
na sídlisku uloņený do materiálovej, neskôr odpadovej jamy.36 Ińlo pravdepodobne o ņenu
okolo 50 rokov s pravdepodobnou výńkou od 147,7 ± 4 cm do 164,6 ± 4 cm. Na tomto mieste
treba pripomenúť aj informácie miestnych obyvateľov o popolniciach (asi ińlo o urnové
hroby), ktoré sa nańli v okolí kańtieľa pri stavbe hlavnej cesty, ako aj o kostrových hroboch
objavených v mieste bývalého parku poniņe kańtieľa.37
Poĉas bytovej výstavby v Koplotovciach sa v rokoch 1997 – 2000 záchranným
výskumom preskúmala archeologická lokalita v ĉasti Za longońom. Nálezisko sa nachádzalo
asi 150 m severozápadne od Koplotovského kańtieľa na vysokej terase Váhu. Jozef Urminský
nańiel keramiku z mladńej doby bronzovej vo výkopoch v nestratifikovaných polohách,
v dvoch objektoch sa nańla laténska keramika (mladńia doba ņelezná), zásobná jama z mladńej
doby rímskej obsahovala germánsku keramiku s radielkovou výzdobou usporiadanou
34

Tamţe, s. 90.
URMINSKÝ, Jozef. Koplotovce – archeologický výskum v areáli renesančného kaštieľa. Výskumná správa č.
54/2004, s. 3. Deponovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
36
Tamţe, s. 4.
37
URMINSKÝ, Jozef – BODORIKOVÁ, Silvia. Nález kostrového hrobu na dvore renesanĉného kańtieľa
v Koplotovciach (západné Slovensko). In Slovenská antropológia, 2006, roĉ. 9, ĉ. 1, s. 52.
35
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do svastiky, úlomky terry sigillaty a zvieracie kosti (Obr. 13 – 15). Stredovek bol zastúpený
dvoma zásobnými jamami z 12. – 13. storoĉia, ktoré boli hlboké 2 m a ich výplņ tvorili
drobné úlomky kostí a keramiky. Iná (nesúvislá) stredoveká sídlisková vrstva s nálezmi
keramiky sa nachádzala v nadloņí pravekých objektov.38 Podľa ústnej informácie Jozefa
Urminského sa nańli celkovo 3 úlomky terry sigillaty, ako aj úlomky terry nigry. Terra
sigillata sa mohla do Koplotoviec dostať vo forme daru, prípadne vojenskej koristi ĉi
prostredníctvom mnohostranných výmenno-obchodných stykov medzi rímskou provinciou
Panónia a priľahlou ĉasťou naddunajského barbarika. Importovaný tovar mal znaĉnú hodnotu
a mohli si ho dovoliť iba tie vrstvy obyvateľstva, ktoré mohli zaplatiť okrem ceny tovaru aj
náklady spojené s jeho prepravou.39 Ako vyplýva z Mapy nálezísk terry sigillaty na území
Slovenska, nálezy sa nápadne koncentrovali v okolí väĉńích riek, a to predovńetkým na území
dneńného juhozápadného Slovenska. V prípade Koplotoviec je dôleņitá prítomnosť rieky Váh.
V roku 1985 boli známe náleziská terry sigillaty v blízkom okolí Koplotoviec, napríklad
v obciach Ņlkovce, Trakovice, Ńúrovce, Krakovany, Trebatice, Ostrov.40 Terra sigillata bola
najtypickejńou rímskou stolovou keramikou. Zvyĉajne bola pomerne tenkostenná.
Predpokladá sa, ņe bola ĉasto náhradou drahńích kovových nádob.41
V roku 1999 nańla Anna Máliková (ĉíslo domu 149) pri práci v záhrade rímsku mincu,
ktorá bola vyrazená v období rokov 378 – 383. Minca pochádza z obdobia vlády rímskeho
cisára Valentiniana II. (375 – 392). Má priemer 2,4 cm a po konzervovaní váņi 5,83 g.
Na averze mince je vyobrazený rímsky cisár. Obleĉený má bohato riasený pláńť, ktorý je
zopnutý na pravom pleci sponou. Okolo panovníka je v kruhopise nápis DN
VALENTININANVS IVN PF AVG. Na reverze mince je vyobrazený cisár ako stojaci vojak.
Pravou rukou dvíha kľaĉiacu postavu, ktorá má na hlave korunu. Cisár v ľavej ruke drņí
rímsku bohyņu víťazstva Viktóriu. Minca bola vyrazená v dneńnom chorvátskom meste Sisak,
ako o tom svedĉí nápis pod nohami cisára BSISC (vtedajńia Siscia). Okolo cisára je
v kruhopise nápis REPARATIO REIPVB (Obr. 16 – 17).42 V prípade koplotovskej mince ide

38

URMINSKÝ, Jozef. Záchranný výskum v Koplotovciach. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
v roku 2000. Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, 2001, s. 206.
39
KUZMOVÁ, Klára – ROTH, Peter. Terra sigillata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk
na území Slovenska. Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, 1988, s. 7.
40
Tamţe, s. 10-11 Mapa nálezísk terry sigillaty na území Slovenska, s. 11-14 (register lokalít).
41
McGEOUGH, Kevin M. The Romans: New Perspectives (Understanding ancient civilizations). Oxford : Abcclio, 2004, s. 231.
42
NOVOSEDLÍK, Peter. Nález rímskej mince v Koplotovciach (okr. Hlohovec). In Balneologický spravodajca
2001 – 2002, s. 230.
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o tzv. maiorinu.43 Podľa Ńevca ojedinelý nález mince moņno interpretovať ako stratenú
mincu, ĉo znamená, ņe ju majiteľ pravdepodobne stratil pri beņnej ĉinnosti.44
V rokoch 2005 – 2015 získal Zdenko Gálik povrchovým zberom na vyvýńenej váņskej
terase v ĉasti medzi Za longońom a Pod Pavlovským keramické ĉrepy z obdobia stredoveku
aņ novoveku. Nálezy v roku 2016 odovzdal Jozefovi Urminskému z Vlastivedného múzea
Hlohovec. Najstarńí ĉrep predstavuje torzo dna hrubostennej nádoby z 10. storoĉia – vĉasný
stredovek (Obr. 18). Pre vrcholnostredoveké ĉrepy z Koplotoviec je typická rytá výzdoba
zastúpená viacnásobnými horizontálnymi obeņnými líniami (Obr. 19). Vyskytla sa aj rytá
jednoduchá

i viacnásobná

vlnovka.

Takáto

výzdoba

bola

vo

vĉasnostredovekom

a vrcholnostredovekom období pre keramiku beņná a paralely k nej môņeme nájsť
vo viacerých

blízkych

archeologických

lokalitách

z tohto

obdobia.45

Zaujímavejńí

a neobvyklejńí je grafitový ĉrep nájdený v tejto archeologickej lokalite (Obr. 20). Podľa
Fuseka je výskyt grafitovej keramiky na Slovensku chronologicky vymedzený 2 obdobiami,
a to laténom (mladńia doba ņelezná) a stredovekom, obzvláńť od zaĉiatku 11. storoĉia
po polovicu 13. storoĉia.46 Dôvodov, preĉo do hrnĉiarskej hliny zámerne hrnĉiari pridali
grafitovú surovinu, prípadne vyuņili ako zdroj suroviny aj povrchové východiská zvetraných
loņísk, kde sa grafit s hlinou zmieńal prirodzene, mohlo byť viacero. Grafit je veľmi odolný
voĉi zvetrávaniu, v kyselinách sa rozpúńťa len v prítomnosti okysliĉovadiel (napr. KCIO3).
Grafitová keramika môņe byť vypaľovaná aj pri vyńńích teplotách (okolo 900 °C) bez zmeny
ńtruktúry minerálov obsahujúcich anorganický aj organický uhlík. Je chemicky veľmi odolný,
dobre znáńa mechanickú záťaņ, neprepúńťa vodu, má vysokú tepelnú vodivosť, významne
zniņuje tepelnú nároĉnosť pri zohrievaní.47 V praxi sa tieņ cenila menńia spotreba paliva
potrebného na zohriatie obsahu nádoby. Nádoby s prímesou grafitu sú zároveņ odolnejńie
proti prudkým tepelným výkyvom, grafit úĉinne zabránil defektom pri vypaľovaní keramiky
ĉi pri varení na otvorenom ohni.48 Podľa Fuseka sa takáto keramika vyskytuje prevaņne
43

ŃVEC, Aleń. Nálezy mincí z Hlohovca a okolia. 1. časť – nálezy antických mincí, s. 5. [online] Dostupné na internete:
<https://www.academia.edu/7311312/%C5%A0VEC_A._N%C3%A1lezy_minc%C3%AD_z_Hlohovca_a_ok
olia._1._%C4%8Das%C5%A5_-_n%C3%A1lezy_antick%C3%BDch_minc%C3%AD>
44
Tamţe, s. 4.
45
MÁCELOVÁ, Marcela. Príspevok k vĉasnostredovekému osídleniu Beckova. In Archaeologia historica,
1988, roĉ. 13, s. 35-39; EGYHÁZY JUROVSKÁ, Beata — BARTÍK, Juraj. Vĉasnostredoveké osídlenie
v Báhoni (okr. Trnava). In Archaeologia historica, 1988, roĉ. 13, s. 19-31; HANULIAK, Milan.
Vrcholnostredoveká osada v Beckove. In Archaeologia historica, 2007, roĉník 32, s. 335-349; FUSEK,
Gabriel. Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke. In Archaeologia historica, 2008, roĉník 33, s. 27-40.
46
FUSEK, Gabriel – SPIŃIAK, Ján. Vrcholnostredoveká keramika grafitová keramika z Nitry-Ńindolky.
Archeológia a mineralógia. In Slovenská archeológia, 2005, roĉ. 53, ĉ. 2, s. 265.
47
Tamţe, s. 291.
48
GOŃ, Vladimír. Slovanská keramika 10. – 13. stol. na severní Moravě. In Vlastivědný věstník moravský, 1977,
roĉník 29, s. 299.
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na Povaņí, ĉo súvisí s relatívnou blízkosťou jej zdrojových oblastí na Morave a v Dolnom
Rakúsku.49 Koplotovský nález je výnimoĉný aj tým, ņe grafitová keramika v dedinskom
prostredí zvyĉajne predstavuje nepatrné percento nálezov a zároveņ v drvivom mnoņstve
skúmaných sídlisk úplne chýba.50 Napríklad z prímestskej osady okolo Kostola sv. Michala
v Bratislave pochádza len 1 ĉrep, ĉo predstavuje 0,33 % vńetkých nálezov keramiky.51
Novoveké ĉrepy nebolo moņné vzhľadom na ich fragmentárnosť bliņńie chronologicky
zaĉleniť (Obr. 20 – 22).
Napokon Jozef Urminský nańiel v areáli Koplotovského kańtieľa aj kanĉí kel,
zahrotené ńidlo vyrobené zo zvieracej kosti, ktoré slúņilo na robenie dierok pri ńití, a dve
renesanĉné nádoby zo 16. storoĉia (Obr. 23 – 26).
Záverom moņno povedať, ņe Koplotovce sú bohatou polykultúrnou archeologickou
lokalitou. Sídliskové nálezy pochádzajú z obce z mladého paleolitu, neolitu, eneolitu, doby
bronzovej, laténu, mladńej doby rímskej ĉi zo vĉasného a vrcholného stredoveku aņ
novoveku. Nápadná je koncentrácia archeologických nálezov v areáli Koplotovského kańtieľa
a v jeho blízkom okolí. Lokalita musela byť vďaka svojej polohe významným sídelným
celkom. Podľa Urminského renesanĉný kańtieľ v Koplotovciach bol vybudovaný na zvyńkoch
starńieho

vĉasnostredovekého

osídlenia.

Popred

kańtieľ

prechádza

miestna

cestná

komunikácia s pokraĉovaním aņ k rieke Váh, priĉom táto komunikaĉná trasa má byť totoņná
s pôvodnou starou cestou vedúcou od Maduníc cez váņsky brod popod kańtieľ do obce
Koplotovce.52
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Archaeological Finds from the Area of Present-Day Village of Koplotovce
The author is trying to map archaeological finds from the area of the present-day village of
Koplotovce, currently located in the Homeland Studies Museum in Hlohovec and the Balneological
Museum in Pieńťany. The author also attempts to analyse the finds he has discovered himself via
above-ground collecting in the area.
The finds from the Gravettian culture, specifically a radiolarite flint with patina, are from the
Paleolithic Period. Urnfields of the Lengyel Culture and ceramic shards have been found in the area of
the current manor house in Koplotovce. A fragment of a stone core and a stone axe are both from the
Neolithic Period. The late Neolithic is represented by a clay piece of pottery which used to serve as
a spoon to ladle food, and by an Altheim copper axe.
A human skeleton lying on its back has been uncovered in a courtyard of the Renaissance manor
house in Koplotovce by an archaeologist Jozef Urminský. It was probably a woman, approximately in
her 50s, with the height of probably 147,7 ± 4 cm to 164,6 ± 4 cm. The grave is either from the Bronze
or the Hallstatt Age.
In the locality ―Za Longońom,― Jozef Urminský discovered ceramics from the late Bronze Age;
La Téne ceramics has been found in two local objects; a store hole from the late Roman Age contained
German ceramics and fragments of terra sigillata and terra nigra. The medieval period is represented
by two storage holes from the 12th – 13th century. Yet another medieval settlement layer with finds of
ceramics was situated above prehistoric objects. In 1999, a Roman coin (maiorina) was found which
had been minted between 378 – 383.
In the years 2005 – 2015, Zdenko Gálik collected various ceramic shards, ranging from the medieval
period to modern times on the uphills of the Váh river in the areas between ―Za Longońom― and ‖Pod
Pavlovským― through his overground collections.
The find of graphite ceramics in the rural environment usually presents only a small percentage of the
finds or it is completely non-existant at most of the examined settlements, which makes the finds in
Koplotovce extraordinary. Koplotovce is a rich multicultural locality. Concentration of the
archaeological finds in the manor house of Koplotovce and its surroundings is striking. Due to its
location, one may assume, the area must have been an important settlement.
Keywords: Koplotovce, archaeological sites, manor house in Koplotovce, prehistory, medieval period
https://fphil.uniba.sk/historia_nova
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GÁLIK, Zdenko. Archeologické nálezy z územia dnešnej obce Koplotovce. In Opus sectile. Historia
nova 15. [online] Bratislava : Stimul, 2019, s. 7-35. Dostupné na internete:
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf>
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Obrazová príloha
Obrázky v lepńej kvalite pozri v separáte ńtúdie [online]
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15a.pdf>

Obr.1 Fragment nádoby lengyelskej kultúry a tkáĉske závaņie. Areál Koplotovského kańtieľa.
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Obr. 2 Hrubostenné keramické fragmenty. Koplotovce – poloha Za Vĉelínom.

Obr. 3 Hrubostenné keramické fragmenty. Koplotovce – poloha Za Vĉelínom.
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Obr. 4 Fragment kamenného jadra. Koplotovce – poloha Za gedru.

Obr. 5 Fragment kamenného jadra. Koplotovce – poloha Za gedru.
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Obr. 6 Kamenný sekeromlat, Koplotovce – pozemok Ńtefana Mega (ĉíslo domu 126)

Obr. 7 Kamenný sekeromlat, Koplotovce – pozemok Ńtefana Mega (ĉíslo domu 126).
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Obr. 8 Hlinená korýtková nádoba (lyņica), Koplotovce – pozemok Ńtefana Mega (ĉíslo domu 126).

Obr. 9 Medená sekerka altheimského typu. Koplotovce – Pod kańtýlom.
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Obr. 10 Fotodokumentácia zo záchranného výskumu v Koplotovciach (Mgr. Urminský, 2004).

23

HISTORIA NOVA 15

Obr. 11 Fotodokumentácia zo záchranného výskumu v Koplotovciach (Mgr. Urminský, 2004).
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Obr. 12 Fotodokumentácia zo záchranného výskumu v Koplotovciach (Mgr. Urminský, 2004).
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Obr. 13 Ĉrep terry sigillaty. Koplotovce – Za Longońom.

Obr. 14 Ĉrep germánskej keramiky. Koplotovce – Za Longońom.
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Obr. 15 Ĉrep germánskej keramiky. Koplotovce – Za Longońom.

Obr. 16 Reverz rímskej mince maiorina Valentiniana II.
Koplotovce – záhrada Anny Málikovej (ĉíslo domu 149).
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Obr. 17 Averz rímskej mince maiorina Valentiniana II.
Koplotovce – záhrada Anny Málikovej (ĉíslo domu 149).

Obr. 18 Torzo dna nádoby z 10. storoĉia. Koplotovce – medzi Za Longońom a Pod Paulovské.
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Obr. 19 Ĉrep vrcholnostredovekej keramiky zdobený obeņnými horizontálnymi líniami.
Koplotovce – medzi Za Longońom a Pod Paulovské.

Obr. 20 Ĉrep grafitovej keramiky. Koplotovce – medzi Za Longońom a Pod Paulovské.
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Obr. 21 Ĉrep z novovekého taniera. Koplotovce – medzi Za Longońom a Pod Paulovské.

Obr. 22 Novoveký ĉrep. Koplotovce – medzi Za Longońom a Pod Paulovské.
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Obr. 23 Ńidlo vyrobené zo zvieracej upravenej kosti. Koplotovský kańtieľ.

Obr. 24 Kanĉí kel. Koplotovský kańtieľ.
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Obr. 25 Renesanĉná nádoba z 16. storoĉia. Koplotovský kańtieľ.
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Obr. 26 Renesanĉná nádoba z 16. storoĉia. Koplotovský kańtieľ.
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Obr. 27 Mapa Koplotoviec s vyobrazenými zachovanými chotárnymi názvami.
Miesto uloņenia Katastrálny odbor v Hlohovci.

Obr. 28 Výsek z mapy zachytávajúci Ĉanadov. Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave NI 443/2.
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Obr. 29 Výsek z mapy zachytávajúci Ĉanadov. Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave NI 443/2.

Obr. 30 Kańtieľ v Koplotovciach. Významná archeologická lokalita. Foto autora.
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Najstaršie konštrukcie spoločných dejín Slovanov.
Bavorský geograf, Al-Masúdi, Povesť vremennych let*
Adam Mesiarkin
Od polovice 6. storoĉia boli Slovania vďaka správam Prokopia a Jordana1 súĉasťou
byzantského myńlienkového sveta.2 V rýchlej ĉasovej následnosti sa objavili informácie
takpovediac „západnej― proveniencie3 a tieņ ďalńie grécky písané zdroje zo zaĉiatku
7. storoĉia.4 Behom pár desaťroĉí bolo meno Slovania zaznamenané na ńirńom území, neņ
* Text bol vypracovaný ako výstup grantu „Dejiny diplomacie v ranom stredoveku― – VEGA 1/0814/18
1
PROCOPIUS. De bello gothico 2, 15. In Corpus Scriptoriae Historiae Byzantinae, pars 2, volumen 2. Ed.
Barthold Georg NIEBUHR, rec. Guilielmi DINDORFII. Bonnae : impensis Weberi, 1833, napríklad správa
o putovaní Herulov na s. 205; IORDANIS. Getica, 5, 34-35. In Monumenta Germaniae Historica, auctores
antiquissimi. Ed. Theodorus MOMMSEN. Berolini : Apud Wiedmannos, 1882, s. 62-63. Medzi prvé správy
môņeme zarátať aj informáciu tzv. Pseudo-Kaisaria, CAESARII SAPIENTISSIMI VIRI. Dialogi Quatuor,
Interrogatio CX. In Sancti Patris Nostri Gregorii Theologi. Vulgo Nazianzeni, Archiepiscopi
Constantinopolitani. Operae quae extant omnia. Ed. Jacques Paul MIGNE. Turnholti : Brepolis, 1969, s. 985986.
2
Chápeme to ako reflexiu historickej reality – existujúcej skupiny. Pouņitie mena, ktoré predstavuje pojem,
taxonomicky odlíńiteľný od iných analogických pojmov, ĉiņe skupín opisovaných napríklad Prokopiom.
Kameņom úrazu je „charakter― tejto skupiny, POHL, Walter. Die Awaren : ein Steppenvolk in Mitteleuropa
567 - 822 n. Chr. München : Beck, 1988, s. 94. Ĉi je aplikácia mena Slovanov na spôsob „plońného prekrytia―
neprehľadnej situácie viacerých skupín, pre reakcie na diskurz pozri CURTA, Florin. The making of the Slavs
between ethnogenesis, invention and migration. In Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2008, roĉ. 2, ĉ. 4,
s. 155-172; CURTA, Florin. Tworzenie Słowian. Powrót do słowianskiej etnogenezy. In URBAŃCZYK,
Przemysław (ed.). Nie-Słowianie o początkach Słowian. Poznań : PTPN, 2006, s. 55; HOMZA, Martin. A few
words about the identity of the Slavs, yesterday, today and tomorrow. In Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana, 2018, roĉ. 12, ĉ. 1, s. 17-19.
3
Slovania sú spomenutí ako adresáti misijného pôsobenia sv. Martina z Tours, v básni sv. Martina z Dumio.
Versus Martini Dumiensis episcopi in basilica. Ed. Rudolfus PEIPER. In Alcimi ecdicii aviti Viennensis
episcopi. Epistulae homiliae carmina. Monumenta Germaniae Historica, auctorum antiquissimorum, tomus 6,
pars posterior. Berolini : apud Weidmannos, 1833, p. 194-195, lokalizovaní na Slovensku v ŃAŃEL, Jaro.
Omemba Slovanov v pesmi Martina iz Brage na Portugalskem In Kronika. Časopis za slovensko krajevno
zgodovino, 1975, roĉ, 24, ĉ. 3, s. 156; na juhozápadnom Slovensku TŘESŤÍK, Duńan. Příchod prvních Slovanů
do českých zemí v letech 510 – 535. In Český časopis historický, 1996, roĉ. 94, ĉ. 2, s. 258-259; FUSEK,
Gabriel. „Slawen― oder Slawen? Eine polemische Auseinandersetzung über eine wertvolle Monographie.
In Slovenská Archeológia, 2004, roĉ. 52, ĉ. 1, s. 163; AVENARIUS, Alexander. Stav moņností bádania
o slovanskom období dejín Slovenska. In Študijné Zvesti AÚ SAV, 1986, roĉ. 22, s. 21-22. Pavol Diakon
opisuje útoky Bavorov na slovanské územia, ktoré lokalizujeme pribliņne do Korutánska a Ńtajerska (roky 593,
595), tieņ bojové akcie Slovanov v Itálii (604, 610, 640), v Istrii, spomína tieņ známu správu o podpore pre
Arnefrita zo „slovanského Carnuntum, ktoré nesprávne nazývajú Carantanum“ (666), PAULUS DIACONUS.
Historia Langobardorum, 4, 7. In Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI – IX. Monumenta
Germaniae Historica. Ed. Georg WAITZ, Ludwig BETHMANN. Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1964,
s. 118; 4, 10, s. 120; 4, 28, s. 125; 4, 40, s. 133; 4, 24, s. 125; 4, 44, s. 135; 5, 22, s. 152; CURTA, Florin. Slavs
in Fredegar and Paul the Deacon: Medieval Gens or "Scourge of God"? In Early Medieval Europe, 1997, roĉ.
6, ĉ. 2, s. 155-161.
4
Theofylaktos Simokattus opisuje aktivity Slovanov z konca 6. storoĉia, THEOPHYLACTI SIMOCATTAE.
Historiae, 7, 12. Ed. Carolus de BOOR.Stuttgart : B. G. Teubner, 1972, s. 265 a ďalej. Spomína aj jedinú
informáciu o útoku Avarov na Istriu v roku 597, poĉas ktorého mali zniĉiť 40 pevností a mesto Bonkeis, ktoré
sa dodnes nepodarilo identifikovať (správa o útoku sa spája s listom pápeņa Gregora Veľkého splitskému
biskupovi Maximovi, v ktorom vyjadruje svoje obavy nad útokom Slovanov do Istrie). DZINO, Danijel.
Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia.
Leiden – Boston : Brill, 2010, s. 88; HURBANIĈ, Martin. Posledná vojna antiky. Avarský útok
na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Preńov : Vydavateľstvo Michala Vańka, 2009, s. 4344. O operáciách v Istrii písal aj vyńńie citovaný Pavol Diakon.
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v prvých správach zo 6. storoĉia. Okrem miest, ktoré predpokladáme ako centrá aktivít
z polovice 6. storoĉia, ĉiņe najskôr dneńné Malé Valańsko, Veľké Valańsko a Potisie (súdiac
podľa správ Menandra Protektora, Theofylakta Simokattu), vidíme neskôr Slovanov v Trácii,
pri Solúne,5 skoro súĉasne v Korutánsku, na juhozápade dneńného Slovenska a podobne.6
Od tohto historického faktu sa odvíja jedna z klasických otázok vĉasnostredovekej
historiografie. Ĉo stojí za rýchlou (alebo pomalou) takzvanou „slavizáciou― Európy. Táto
otázka, pri neformulovaní základných terminologických, ĉi „kognitívnych― línií, ktoré by nás
viedli napríklad k tomu, ako urĉiť koho povaņujeme za „Slovana― v tomto ĉase (a preĉo),
bude vedou iba sťaņka zodpovedaná. Postupom storoĉí vidíme na ĉele jednotlivých etnopolitických jednotiek (pomenovávaných ako Slovania) osobnosti, ktorých mená obsahujú
v dvojzloņkovej forme mien koncovkou –slav.7 Postupne sa tieņ objavuje termín Σκλαβηνία –

5

Cuda św. Dymitra, knihy 1-2. Ed. Alina BRZÓSTOWSKA, Wincenty SOBODA. In Testimonia
najdawnejszych dziejów Słowian. Seria grecka, zeszyt 2. Pisarze z V – X wieku. Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1989, s. 166-210, poznámky ĉ. 18-22 na s. 221-222 pre moņnú identifikáciu etymológie
a lokalizáciu kmeņov. Prvýkrát sa objavuje situácia symptomatická pre celé ďalńie dejiny Slovanov
(v akomkoľvek, ńirokom ĉi úzkom význame termínu – etnonymu). Etnonym Slovania v legende zastreńuje
viacero ďalńích skupín (mien): Drugoviti, Sagudati, Velegeziti, Vajuniti, Verziti, Rynchinovia a Strymonci.
Autor druhej knihy Zázrakov pochopiteľne nevysvetľuje preĉo takto ĉiní.
6
PAULUS DIACONUS, ref. 3, kniha 4, 7, s. 118; 4, 10, s. 120; 4, 28, s. 125; 4, 40, s. 133; 4, 24, s. 125; 4, 44,
s. 135; 5, 22, s. 152. Kompilácia tzv. Fredegara Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV. cum
Continuatibus, 4, 48. Ed. Bruno KRUSCH. In Scriptores rerum Merovingiciarum, tomus 2. Monumenta
Germaniae Historica. Hannoverae : impensis Bibliopolii Hahniani, 1883, nová tlaĉ 1956, s. 144. ―Z Podunajska
a Potisia odišli po príchode Avarov v roku 568 slovanské plemená do Panónie, Norika a Kraňska―, KLAIĆ,
Vjekoslav. Hrvati i Hrvatska. Ime Hrvat u povijesti slavenskih naroda. Zagreb : Matica Hrvatska, 1930, s. 13.
7
Chronologicky prvým je Vojeslav (alebo aj Vińeslav), prvý po mene známy vládca takzvaných
Vlastimíroviĉovcov. Druhým (respektíve chronologicky súĉasníkom syna Vińeslava, Radoslava) bude synovec
Bornu, Ladislav. CONSTANTINE PORPHYROGENITUS. De administrando imperio, 32. Ed. Gyula
MORAVCSIK, trans. James Heald JENSKINS. Washington: Dumbarton Oaks, 1967, s. 155 pre Sklavínie
kapitola 29, s. 125. V prípade chorvátskych vodcov nastáva zmena z neslovanských mien na slovanské
zaĉiatkom 9. storoĉia. Ak nepoĉítame Vińeslava, zaznamenaného na slávnej Vińeslavovej krstiteľnici,
o ktorého identite stále panujú dohady. Jeho ņivot a vláda sa vńak zvyknú datovať do úplného poĉiatku
9. storoĉia, ĉím by predstavoval tieņ jedného z prvých „Slavov―. DZINO, ref. 4, s. 187; ŅIVKOVIĆ, Tibor.
De conversione Croatorum et Serborum. A lost source. Belgrade : Institute of History, 2012, s. 55; FIEDLER,
Uwe. Bulgars in the Lower Danube Region. A survey of the Archaeological Evidence and of the State of
Current Research. In CURTA, Florin – KOVALEV, Roman (ed.). The Other Europe in the Middle Ages:
Avars, Bulgars, Kharzars and Cumans. Leiden – Boston : Brill, 2008, s. 190. Sufix –slav môņeme povaņovať
skutoĉne za unikátny, pretoņe mená so sufixom –mir a –gast sa objavujú chronologicky skôr aj medzi inými
spoloĉenstvami. V prípade mien s kocovkou -mir je prvým znovu srbský Vlastimir, ďalej bulharský Malamir,
nasledovaný moravským Mojmírom a chorvátskym Trpimírom. Nechávame z dôvodu rozsahu práce otvorenú
otázku okolo koncovky -vit, -wit, -viz, kde by bol prvým Drogoviz, rex Wiltorum. Pre zoznam germánskych
barbarských mien s koncovkou -mir a -mar v SCHÖNFELD, Moritz. Wörterbuch der altgermanischen
Personen-und Völkernamen: nach der Überlieferung des klassischen Altertums. Heidelberg : Carl Winter's
Universitätsbuchhandlug, 1911, s. 303-304. Schramm prepája koncovku -marus s keltským māri, vo význame
slávny. SCHRAMM, Gottfried. Zweigliedrige Personennamen der Germanen: ein Bildetyp als gebrochener
Widerschein früher Heldenlieder. Berlin : De Gruyter, 2013, s. 153. Pozri tieņ ŃAFÁRIK, Pavol Jozef.
Slowanské staroţitnosti. Oddjl Děgepisný. Praha : Pomocj Ĉeského Museum, 1837, s. 50.
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Sklavínia, ktorý má v západnom, ĉi východnom intelektuálnom priestore pomenovávať
„územie Slovanov―.8
Ĉo bolo tým kritériom, na základe ktorého vĉasnostredoveký autor jednotlivé skupiny
pomenovával a spájal pod jedným zastreńovacím menom (a obvykle kaņdú z nich aj
so svojim ďalńím „vlastným menom―)? V neskoro-rímskej historiografii a etnografii mená
ĉasto reflektovali urĉitý zvyk v „právnej― geografii.9 Napríklad Prokopios nazýva Frankov
synonymicky Germáni, pretoņe vládli nad územím, ktoré Rimania poznali ako Germania.10
Frankov, spoloĉne s väĉńinou barbarov neskorej antiky dnes historiografia nazýva beņne
Germánmi, ale Prokopios hovorí, ņe takzvaní Vizigóti a Ostrogóti alebo aj Vandali, Gepidi
a tieņ Burgundi, Heruli, Skíri a Rugovia sú Góti, pretoņe vńetci hovoria gótskym jazykom
a majú jedno gótske právo.11 Dodajme, ņe Góti, Vandali aj Huni boli neraz nazývaní Skýtmi,
priĉom vieme, ņe by sme ťaņko medzi nimi hľadali nejaké z náńho pohľadu „etnické―
prepojenie.12 Encyklopedista vĉasnostredovekého poznania, Izidor zo Sevilly, jednotlivé
skupiny (gentes) odlińuje klasicky, primárne jazykom. Aj keď je v jeho kresťanskej
paradigme „poĉiatoĉnou― kategóriou gens-u jazyk (pretoņe gentes pochádzajú z jazykov),
z dôvodu, ņe aj viac gentes môņe hovoriť jedným jazykom (evoluĉne môņu vzniknúť ďalńie

8

Diskusia v poslednej dobe prebieha okolo domnelej prvej zmienky o Sklavínii u Theofylakta Simokattu, kde je
predmetom sporu interpretácia termínu (ĉi ide prídavné alebo podstatné meno). THEOPHYLACTI
SIMOCATTAE, ref. 4, kniha 8, 5, s. 293; GKOUTZIOUKOSTAS, Andreas. The term "Sklavinia" and the Use
of Adjectives which derive from Ethnic names in the History of Theophylact Simokatta. In Cyril and
Methodius: Byzantium and the World of the Slavs. International Scientific Conference, Thessaloniki, November
2013. Thessaloniki : Dimos, 2015, s. 639-641. Príspevok je odpoveďou na CURTA, Florin. Sclaviniai and
Ethnic Adjectives: a Clarification. In Byzantion Nea Hellás, 2011, roĉ. 30, s. 81, priĉom spätná reakcia nedala
na seba dlho ĉakať CURTA, Florin. Theophylact Simocatta Revisited: A Response to Andreas
Gkoutzioukostas. In Byzantion Nea Hellās, 2016, roĉ. 35, s. 195-209 a následne GKOUTZIOUKOSTAS,
Andreas. "Sklavenia" ("Σκλαβηνια") Revisited: Previous and Recent Considerations. In Parekbolai, 2017, roĉ.
7, s. 1-12. Nedávno tieņ STOJKOV, Stojko. The Term ―Sclavinia‖ – Byzantine Invention, Western Influence?
In 23rd International Congress of Byzantine studies, 24 Aug 2016, Belgrade, Serbia, nepublikovaný
konferenĉný príspevok. Prvým, kto termín pouņil zostáva v byzantskom okruhu THEOPHANIS.
Chronographia, vol. 1. Ed. Carolus de BOOR. Lipsae : In aedibus B. G. Teubneri, 1873, s. 486. Vńeobecnejńie
a obsiahlejńie, priestorovo aj chronologicky MALINOVSKÁ, Nora. Sklavínia v historických prameņoch zo 6.14. storoĉia. In Historický zborník, 2008, roĉ. 18, ĉ. 1, s. 124-143; MALINOVSKÁ, Nora. Geographical
Concepts of Sclavinia in Historical Sources from the Sixth to the Fourteenth Century, with an Emphasis on the
Moravian-Pannonian and South Slavic Traditions. In HOMZA, Martin – LUKAĈKA, Ján – BUDAK, Neven
(eds.). Slovakia and Croatia : historical parallels and connections (until 1780), vol. 1. Bratislava :
PostScriptum, 2013, s. 60-65.
9
BRATHER, Sebastian. Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie: Geschichte,
Grundlagen und Alternativen. Berlin – New York : Walter de Gruyter, 2004, s. 29.
10
WOLFRAM, Herwig. Einleitungen oder Überlegungen zur Origo Gentis. In WOLFRAM, Herwig – POHL,
Walter (ed.). Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtung der Bayern, vol. 1. Wien : Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990, s. 21; PROCOPIUS, ref. 1, kniha 1, 11, s. 61.
11
PROCOPIUS. De bello vandalico, 1, 2. In Corpus Scriptoriae Historiae Byzantinae, pars 2, volumen 1. Ed.
Barthold Georg NIEBUHR, rec. Guilielmi DINDORFII. Bonnae : impensis Weberi, 1833, s. 312.
12
WOLFRAM, Herwig. Ethnogenesen im frühmittelalterlichen Donau- und Ostalpenraum (6. bis 10.
Jahrhundert). In BEUMANN, Helmut – SCHÖDER, Werner (ed.). Frühmittelalterliche Ethnogenese im
Alpenraum. Sigmaringen : Thorbecke, 1985, s. 98-101.
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gentes z jedného jazyka). To, ĉo ich navzájom odlińuje, je spoloĉný pôvod, respektíve
vedomie o spoloĉnom pôvode.13 Pamiatky, ktorým sa budeme v príspevku venovať, obsahujú
konńtrukcie, ktoré spájajú viacero skupín (spoloĉenstiev, kmeņov, národov) príbehom
o spoloĉnom pôvode. Iba takzvaný Nestorov letopis zapracováva do genealogického príbehu
jazykový element.
Venujme sa preto aspoņ v krátkosti najváņnejńiemu kritériu (z pohľadu starńej
historiografie) vôbec „poznávania― slovanských dejín a rovnako identifikovania slovanských
skupín, ĉiņe jazyku Slovanov. Od neskorńej stredovekej aņ do súĉasnej historiografie, je
hlavným kritériom, na základe ktorého sú jednotlivé spoloĉenstvá spájané do jednej väĉńej
nadskupiny (stredovekej alebo súĉasnej). Jazyk bol a naďalej je vnímaný ako spoloĉný
menovateľ virtuálnych ĉi reálnych „slovanských väzieb―. Tento fakt mal zásadný význam
na formovanie výskumu a tieņ ideologických konńtrukcií viazaných na ĉlenov „veľkej
slovanskej rodiny―. Poĉiatkom jednotlivých jazykov mal byť spoloĉný „prajazyk―, ktorý sa
vyĉlenil (vznikol) oproti iným „prajazykom―.14 Tento jav sa v literatúre predmetu geograficky
kladie na rôzne územia (pravlasť) strednej a východnej Európy a chronologicky do rôznych
období, na ĉasovej priamke siahajúcej od niekoľkých storoĉí (neraz tisícroĉí) pred nańim
letopoĉtom do prvých storoĉí náńho letopoĉtu. Ďalńie dialektálne ĉlenenie Ursprache býva uņ
ĉasto spájané s písomnými správami, ktoré opisujú aktivity historických Slovanov.15
13

ISIDOR ze SEVILLY. Etymologie IX, 1, 1. Ed. Irena ZACHOVÁ, Hana ŃEDINOVÁ, trans. Irena
ZACHOVÁ. Praha : Oikúmené, 1998, s. 13: „Initio autem quot gentes, tot linguae fuerunt, deinde plures
gentes quam linguae; quia ex una lingua multae sunt gentes exortae,“ a ďalej „Gens est multitudo ab uno
principio orta sive ab alia natione (!) secundum propriam collectionem distincta―, v Etymologie IX, 2, 1, s. 17.
14
Napríklad LEHR-SPLAWIŃSKI, Tadeusz. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań : Wydawnictwo
Instytutu Zachodniego, 1946, s. 53, 137; CURTA, Florin. Linguistic notes of an archeologist turned historian.
In East Central Europe, 2004, roĉ. 31, ĉ. 1, s. 129; ТРУ
Е , Oл Никол ич. Этногенез и култура
древнейших славян. Моск : н ук , 1991, passim, s. 268-269. Pripomeņme tieņ názory jazykovedcov, ktorí
objektívne vystúpili proti moņnosti takýto priestor vôbec lokalizovať. POPOWSKA-TABORSKA, Hanna.
Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian. In MAŃCZAK, Witold (ed.). Praojczyzna
Słowian. Kraków : Wydawnictwo UJ, 2001, s. 45-48.
15
Jednou zo sprievodných myńlienok problematiky je úloha slovanského jazyka ako lingua franca Avarského
kaganátu. Táto myńlienka poĉíta s tým, ņe slovanský jazyk mal byť na území Avarského kaganátu tak
rozńírený, ņe prińiel ako najlepńia voľba pre jeho elity a pre komunity na kaganát napojené. Proti tomu výrazne
BABIK, Zbiegniew. Współnota językowa prasłowiańska. In TABACZYŃSKI, Stanisław – MARCINIAK,
Arkadiusz – CYNGOT, Dorota – ZALEWSKA, Anna (ed.). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 848-849. Opaĉne NICHOLS, Johanna. The linguistic geography
of Slavic expansion. In MAGUIRE, A. Robert – TIMBERLAKE, Alan (ed.). American Contributions to the
Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava, August-September, 1993. Literature, Linguistics,
Poetics. Columbus : Slavica Publishers, 1993, s. 377; LUNT, G. Horace. Proto-Slavic or Common Slavic
versus Pan-Slavic. Morpho-lexical puzzles of early Slavic written dialects. I. Slověnji, II. prosba, III. (a) vy- (b)
vyniti vynide-. In International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1996, roĉ. 39/40, s. 279. Napríklad
miestne a rieĉne názvy v Rumunsku slovanského pôvodu poukazujú prevaņne na juņnoslovanské vplyvy, nie
východoslovanské. CURTA, ref. 14, s. 136-144, s ďalńou literatúrou. Pred prenáńaním súĉasnej jazykovej
situácie do minulosti varoval uņ ROZWADOWSKI, Jan. O pierwotnym stosunku wzajemnym języków
bałtyckich i słowiańskich. In Rocznik slawistyczny, 1912, roĉ. 5, s. 6. Minimálne spornými ale frekventovanými
dokladmi pouņívania slovanského jazyka v priestoroch neskorńieho kaganátu, pred tým v rámci Attilovej ríńe
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Fakt sebaidentifikácie sa spoloĉenstva s pouņívaným jazykom do takej miery, aby sa
stal zloņkou jeho identity (a etnonymu?) je paradoxne automaticky chápaný ako samozrejmý.
Avńak, postupné rozńírenie jazyka (foriem jazyka/jazykov) by v podstate vysvetľovalo, preĉo
sú na ńirokom geografickom priestore rôzne politické spoloĉenstvá v rámci franského alebo
pápeņského, ĉi iného politického a etnografického diskursu oznaĉované zvonku aj svojím
menom, ale aj aplikovaným slovanským prídomkom.16
Nemôņeme predpokladať, ņe napríklad orientálni autori (ani franskí ĉi byzantskí)
spájali viacero skupín jedným oznaĉením, napísali „oni sú vńetci Slovania―, pretoņe sa
odvíjali od akéhosi plebiscitu, ĉi „indiviuálneho prieskumu―. Nemôņeme plońne veriť tomu,
ņe jednotlivé spoloĉenstvá spomenuté al-Masúdim alebo v Bavorskom geografovi sa tak
skutoĉne identifikovali. Rovnako si musíme uvedomiť, ņe nie vņdy bola úplná etnická
identifikácia jednotlivých skupín skutoĉným cieľom autora.
Formulácia jazykovej-slovanskej identity prichádza v sérii prameņov, poĉínajúc
Proglasom Konńtanína Filozofa.17 Tie sú prakticky z rovnakého obdobia ako prvá
z geograficko-genealogických konńtrukcií, takzvaný Bavorský geograf. Prostredníctvom diel
sú dva termíny. Prvým je strava, smútoĉná hostina usporiadaná priamo na Attilovom hrobe, spomenutý
Jordanom. Druhým je medos, nápoj, ktorý bol ponúknutý Priskovi poĉas jeho diplomatickej cesty na Attilov
dvor. IORDANIS, ref. 1, 49, s. 124; HOLZER, Georg. Proto-Slavic. Historical setting and linguistic
reconstruction. In East Central Europe, 2014, roĉ. 31, ĉ. 1, s. 55-59; AVENARIUS, Alexander. Zaĉiatky
Slovanov na strednom Dunaji. Autochtonistická teória vo svetle súĉasného bádania. In Historický časopis,
1992, roĉ. 40, ĉ. 1, s. 7; NIEDERLE, Lubor. Slovanské staroţitnosti. Díl 2, svazek 1. Původ a počátky Slovanů
jiţních. Praha : Nákladem Bursíka a Kohouta, 1906, s. 135-138; MARGETIĆ, Lujo. Etnogeneza Slavena.
In Rad HAZU, Društvene znanosti, 2005, roĉ. 43, ĉ. 492, s. 121-127.
16
Nové mená, Sclavi Margenses, Sclavi Carniolenses, Sclavi Pannonii, Sclavi Behemi, reflektujú podľa Katiĉića
„nové etnogenézy―, ale zároveņ jednu starú pamäť. KATIĈIĆ, Radoslav. Die Ethnogenesen in Avaria.
In WOLFRAM – POHL, ref. 10, s. 126. Dobrým príkladom je situácia z Dalmácie. Branimírovi záleņalo, aby
sa do kameņa zapísalo, ņe je dux Cruatorum, ale oĉami benediktína Theudeberta bol dux Sclavorum. DZINO,
ref. 4, s. 198. V oboch prípadoch ide o epigrafické pamiatky. Curta preto argumentuje, ņe rozhodujúce tu je
publikum oboch nápisov. V prípade prvého ide o domáce publikum, Chorvátov, v prípade druhom
o „cudzincov―, pre ktorých bolo vhodnejńie Branimíra pomenovať ako knieņa Slovanov. CURTA, ref. 2,
s. 159. Pre príklad skupiny na západnom Balkáne boli Slovanmi a zároveņ Timoĉanmi, Gaĉanmi, Neretvanmi,
Zahumlanmi, Moravanmi, Konavlanmi, Diokletanmi, BUDAK, Neven. Die südslawischen Ethnogenese an der
östlichen Adriaküste im frühen Mittelalter. In WOLFRAM – POHL, ref. 10, s. 131. Vlastná identifikácia je
viditeľná napríklad v Ţivote Metoda: „a my Slověni prosta čaď―. Ņitije Mefodija, 5. Ed. Dagmar
BARTOŅKOVÁ, Lubomír HAVLÍK, Jaroslav LUDVÍKOVSKÝ. In Magna Moraviae fontes historici, 2.
Textus Biographici, Hagiographici, Liturgici. Brno : Universita J. E. Purkyņe, 1967, s. 144. Tamtieņ Ţitije
Konstantina, 16, s. 105; Pochvala Kirrilu, s. 118. Jedným z najstarńích prihlásení sa je aj (perom legendistu
formulované) vyhlásenie svätého Vojtecha: „Sum ex Sclauonica gente oriundus, nomine Adhelbertus,
professione monachus, offtio uester apostolus,― S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior. B.
Redactio Aventinensis Altera, 28. Ed. Hedvigis KARWAŚINSKA. In Monumenta Poloniae Historica, nova
series, tomus 4, fasc. 1. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, s. 65. Iba v rukopise
oznaĉenom ako Pr2,vyhotovenom pre biskupa Jana z Draņic v rokoch 1320 – 1343 je Sclauonia nahradená
zápisom Bohemia a v ústa Vojtecha je vloņené „Sum natiuitate Bohemus“, namiesto Sclauus , na s. xvii.
17
HOMZA, Martin. Niekoľko poznámok k básni Proglas. In HOMZA, Martin – MESIARKIN, Adam (ed.).
Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity
Komenského, 2014, s. 15-21; TOPOROV, Nikolajeviĉ Vladimir. Slovo a premúdrosť („logosná ńtruktúra―).
„Proglas― Konńtantína Filozofa. In Proglas, 2002, roĉ. 13, ĉ. 3, s. 9; KONŃTANTÍN FILOZOF. Proglas. Ed.
Anna FISCHEROVÁ, trans. Eugen PAULINY. Bratislava : Perfekt, 2004, s. 17.
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Metodových ņiakov spoloĉenstvá preberali slovanskú identitu na základe stotoņnenia sa
s kultúrnym a duchovným korpusom obopínajúcim jazyk, v ktorom boli práce napísané. Ĉo
spravil Konńtantín v Proglase bolo pomenovanie jazyka Slovanov ako posvätného. Jeho
„kodifikácia― nasledujúcimi prácami, identifikácia nositeľov jazyka s jazykom do takej miery,
ņe prechádza do ich etnonymu a zakomponovanie Slovanov do biblických dejín sú
fundamentmi novokoncipovanej slovanskej identity. Pouņívatelia jazyka boli vytvorením
písma pre ich jazyk a prekladom Písma svätého povzdvihnutí na „liturgischen Sprachvolk―.18
Sakrálnosť (cirkevné texty) a kultúrne civilizaĉný význam (právne texty) slovanského
jazyka ovplyvnili zmysel a váhu, s ktorým zaĉalo byť adjektívum slovanský a termín Slovan
pouņívaný.19 Sú to neskôr „knihy a písmo―, ktoré „robia― Slovanov.20
Pribliņne v ĉase byzantskej misie vznikol aj text, ktorý ako chronologicky prvý spája
viacero slovanských skupín jednotiacim príbehom. Text (opäť) z neslovanského prostredia,
operuje s miernym genealogickým motívom. Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam
Danubii, známe ako takzvaný Bavorský geograf alebo Ostfränkische Völkertafel je strohým
vymenovaním „etnonymov―, vo väĉńine prípadov aj s poĉtom ich civitates.21 Z výpoĉtu 58
mien je moņné viac alebo menej identifikovať menej ako polovicu. Datovanie závisí
od prijatého ĉlenenia spisu na dve ĉasti. Pri prvej ĉasti sa spísanie pohybuje pribliņne v prvej
polovici 9. storoĉia a pri druhej ĉasti sa kladie prevaņne do zaĉiatku 10. storoĉia.22 V debate
18

KATIĈIĆ, ref. 16, s. 126. „Slovo prevtelené do písmen sa stalo mytologémou Slovanov, ako národa Slova,―
TOPOROV, ref. 17, s. 9. Uznanie slovanského jazyka v liturgii Apońtolským stolcom tvorilo ńirokú podstavu
pre seba-identifikáciu s týmto jazykom, VÁCZY, Peter. Die Anfänge der päpstlichen Politik bei den Slawen.
In LUKINICH, Emerich (ed.). Archivum Europae Centro-Orientalis. Budapest : s. l., 1942, zv. 7, ĉ. 1-4, s. 397.
19
HAVLÍK, Lubomír. Problematika raněfeudálního vědomí slovanského příbuzenství. In PETR, Ján –
ŃABOUK, Sáva (ed.). Z tradic slovanské kultúry v Čechách. Sázava a Emauzy v dějinách české kultury. Praha :
Univerzita Karlova, 1975, s. 16 poukazuje na význam termínov v zmysle liturgickom, politickokristianizaĉnom, ako opozítum voĉi „latinský―, a tieņ „nemecký―.
20
Poĉínajúc predznamenaním v Proglase je to ďalej viditeľné napríklad v Ţivote Klimenta, alebo Prvej
staroslovanskej legende o knieţati Václavovi, ĉi v takzvanom Nestorovom letopise. HAVLÍK, Lubomír.
Poĉátky slovanského vědomí. In ŃŤASTNÝ, Vladislav (ed.). Slovanství v národním ţivotě Čechů a Slováků.
Praha : Melantrich, 1968, s. 18; Ņitije Vęceslava (1. redakce charvátsko-hlaholská). Ed. Dagmar
BARTOŅKOVÁ, Lubomír HAVLÍK, Jaroslav LUDVÍKOVSKÝ. In Magna Moraviae fontes historici, 2.
Textus Biographici, Hagiographici, Liturgici. Brno : Universita J. E. Purkyņe, 1967, s. 181; STANISLAV, Ján.
Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Ţivote Klimentovom. Preklad Bulharskej a Ochridskej legendy
s úvodom. Bratislava : Tatran, 1950, s. 66, 70, 127, 128; LUNT, ref. 15, s. 280.
21
Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii (t. zv. Bavorský geograf). Ed. Bohuslav HORÁK,
Duńan TRÁVNÍĈEK. In Rozpravy Československé akademie věd, řada sv, roĉ. 66, ĉ. 2. Praha : Nakladatelství
ĈSAV, 1956, s. 4-12 (ďalej ako Descriptio).
22
Takáto identifikácia je pochopiteľne zjednoduńením. ŁUCZYŃSKI, Michał. „Geograf Bawarski“ – nowe
odczytania. In Polonica, 2017, roĉ. 37, s. 67. Najlepńí prehľad názorov na ĉas vzniku jednotlivých ĉastí
v ROSSIGNOL, Sébastien. Überlegungen zur Datierung des Traktates des sog. Bayerischen Geographen
anhand paläographischer und kodikologischer Beobachtungen. In BIERMANN, Felix – KERSTING, Thomas
– KLAMMT, Anne (ed.). Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18.
Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Greifswald, 23. bis 27. März
2009. Langenweissbach : Beier&Beran Archäologische Fachliteratur, 2010, s. 306-312; Descriptio, ref. 21,
s. 7-9, 11; Щ ЕЛЕ , л кс й С р
ич. Сл янски „пл м н ― осточной Е ропы X –п р ой
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o autorstve a predpokladanom mieste kompozície sa ukazuje tieņ viacero názorov.23
Dôvodom spísania takéhoto zoznamu kmeņov a ich hradísk mali byť misijné plány alebo
ńiroké vojenské plánovanie Ľudovíta Nemca, podľa iných ņivou spomienkou polabských
Slovanov ĉi Ĉechov na dávne spoloĉné korene alebo jednoducho „pomôckou― obchodníkov.24
Prirodzene najväĉńiu pozornosť pútajú Zeriuani, ktorí majú predstavovať genealogické
aj geografické centrum ostatných slovanských kmeņov. Záznam hovorí, ņe „Zeriuani, je takou
krajinou (kráľovstvom/knieņatstvom), z ktorej vyšli všetky slovanské kmene a svoj pôvod
od nej odvodzujú, ako tvrdia.―25 Treba dodať, ņe anonymný autor nekonkretizuje koho sa
jednotiaci príbeh týka a koho nie. Spomedzi strohých správ je tá o pôvodnom regnum
Slovanov jediná, ktorá obsahuje mierne väĉńí rozprávací prvok. Zaujímavosťou je,
ņe neobsahuje informáciu o poĉte ich civitates.26
Záhadný kmeņ, o ktorom táto „glosa― hovorí sa akoby ukrýva za maskou iného mena.
Preto sa k jeho identifikácii veda snaņila dopracovať historicko-lingivistickou metódou.
Jednou z moņností interpretácie, navrhovanou napríklad Pavlom Jozefom Ńafárikom a po ņom
Luborom Niederlem, bolo ĉítať meno Zeriuani ako Srbi. V oboch prípadoch tak boli „pôvodní
Srbi― umiestņovaní za Karpaty, na základe informácií Konńtantína Porfyrogeneta.27
V stredovekom kronikárstve sa stávalo, ņe sa termín Srbi a Slovania zamieņal, napríklad

поло ины XI
к : ут нтифик ция, лок лиз ция и хроноло ия. In Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana, 2015, roĉ. 18, ĉ. 2, s. 107; podobne ŁOWMIAŃSKI, Henryk. O pochodzeniu Geografa
bawarskiego. In Roczniki historyczne, 1955, roĉ. 20, s. 10-15; WITCZAK, Krzysztof Tomasz. Z problematyki
Słowiańszczyzny plemiennej, cz. 5: Wierzyczanie (Uerizane), plemię wschodniopomorskie znad rzeki
Wierzycy. In Pomorania Antiqua, 2012, roĉ. 24, s. 1. Pre datovanie starńou literatúrou zásadná práca
ZAKRZEWSKI, Stanisław. Opis grodów i terytoryów z północnej strony Dunaju czyli t. z. Geograf bawarski.
Lwów : Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, 1917, s. 9-10.
23
Kláńtor svätého Emeráma v Regensburgu. ŁOWMIAŃSKI, ref. 22, s. 28; LABUDA, Gerard. Fragmenty
dziejów Słowiańszczyny zachodniej 1. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1960, s. 40; ZAKRZEWSKI, ref.
22, s. 11. Autorom má byť Grimoald, opát vo Weissenburgu v Alsasku. TŘEŃTÍK, Duńan. Mýty kmene Čechů.
Praha : Lidové noviny, 2003, s. 32.
24
ŁOWMIAŃSKI, ref. 22, s. 52-54; TŘEŃTÍK, ref. 23, s. 32; LECIEJEWICZ, Lech. Legendy etnogenetyczne
w świece słowiańskim In Slavia Antiqua, 1989/1990, roĉ. 32, s. 131; LABUDA, ref. 23, s. 40; Descriptio, ref.
22, s. 8, Bohuslav Horák a Duńan Trávníĉek navrhli, ņe autor mohol ĉerpať z informácií „nejakého moravského
kňaza―, s. 11; WITCZAK, ref. 22, s. 1.
25
„Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclauorum exortae sint et originem, sicut
affirmant, ducant―, Descriptio, ref. 21, s. 4; HAVLÍK, Lubomír. Pravlast a jednota Slovanů. Představy
a historie. In Slovanský přehled, 1971, roĉ. 57, ĉ. 3, s. 216.
26
Je to normou pri kmeņoch, ktoré sú pri ĉíselnom výpoĉte 38. aņ 48. Celkovo nie je poĉet sídlisk spomenutý asi
pri 1/6 vńetkých skupín.
27
Priĉom myslel Srbov „Bieleho Srbska―, ktoré by na základe De administrando imperio lokalizoval
do ńirokého priestoru medzi Odru a hornú Volgu, ŃAFÁRIK, ref. 7, s. 524; CONSTANTINE
PORPHYROGENITUS, ref. 7, 32, s. 153. Niederle medzi Vislu a Dneper. NIEDERLE, Lubor. O kolébce
národa slovanského. Otisk ze Slovanského přehledu, roĉ. 2. Praha : F. Ńimáĉek, 1899, s. 8; Descriptio, ref. 21,
s. 39. K takej lingvistickej interpretácii smeroval aj Jerzy Nalepa, keď prehodením samohlásky i pozmenil
formu Zeriuani na Zeruiani a ďalej na Zerbiani, NALEPA, Jerzy. O nowszym ujęciu problematyki plemion
słowiańskich u Geografa Bawarskiego. Uwagi krytyczne. In Slavia Occidentalis, 2003, roĉ. 60, s. 9-10.
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u ĉeského Dalimila.28 Anonymný Geograf vńak vyńńie spomína aj krajinu Surbi, v ktorej „sú
mnohí― ĉo majú 50 civitates.29 Navyńe, podobne svojím grafickým zápisom pôsobí aj meno
spomenuté v druhej skupine, Zuireani.30
Iné interpretácie sa ukazujú pri ĉítaní Zeriuani ako Severania. Autori sú skôr na strane
prepojenia so *Sěverjanmi – Severanmi usídlenými v 9. storoĉí v povodí Donu.31 Záhadných
„prvých Slovanov― lokalizuje na dolný Dunaj Stanisław Zakrzewski. Nadńený názorom
Ńafárika, rozvádzal myńlienku o juņných, bulharských ĉi macedónskych Severanoch, ktorí
mali prenechať aj názov pre neskorńí Severinsky banát, územie v dokumentoch (podľa
Zakrzewského) známe ako terra Zeurini/terra de Zeurino, Banatus Szoereny, alebo terra
regalis Severinensis.32
Myńlienka o umiestnení slovanského „prakmeņa― Bavorským geografom na dolný
Dunaj je provokatívnou. Nielen tým, ņe ide o priestor, ktorý bol súĉasťou prvých aktivít
historicky zaznamenaných Slovanov. Od Theofana Vyznávaĉa máme informácie o Slovanoch
v Trácií, o takzvaných Siedmich kmeňoch a im susedných Severoi, ĉiņe Severanoch.33
Zároveņ musíme povedať, ņe myńlienka o stope týchto Severcov/Severanov odráņajúca sa
v podobe názvu neskorńieho Severinskeho banátu je mimoriadne odváņna.34

28

Rýmovaná kronika ĉeská. Ed. Jozef EMLER. In Fontes Rerum Bohemicarum, tom. 3. Praha : Nákladem
Musea Království ĉeského, 1882, s. 6.
29
Descriptio, ref. 21, s. 2.
30
Zuireani mali so svojimi 325 civitates sídliť medzi Glopeani a Busani, ĉo býva interpretované v prvom prípade
ako Goplania, usadení okolo poľského jazera Goplo a v druhom prípade ako skupina na rieke Bug. Viacero
starńích názorov v ZAKRZEWSKI, ref. 22, s. 28-31. Zuireani v okolí rieky Swirz, neďaleko dneńného
Przemyśla. ŃAFÁRIK, ref. 7, s. 552; zostavovatelia sa prikláņajú k lokalizácii do priestoru Volyne, Descriptio,
ref. 21, s. 26.
31
LABUDA, ref. 23, s. 42. Územie kmeņa by sa potom prelínalo s priestorom „kryńtalizácie― slovanskej
materiálnej kultúry. PARCZEWSKI, Michał. Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian.
In KACZANOWSKI, Piotr – PARCZEWSKI, Michał (ed.). Archeologia o początkach Słowian. Materiały
z konferencji, Kraków, 19 – 21 listopada 2001. Kraków: Instytut Archeologii UJ, 2005, s. 72; TŘEŃTÍK, ref.
23, s. 33; Descriptio, ref. 21, s. 40. ŁUCZYŃSKI, ref. 22, s. 73 pripisuje Zakrzewského myńlienku o juņnom
umiestnení týchto Severcov/Severanov do priestoru dolného Dunaja Horákovi a Trávniĉkovi, dokonca píńe, ņe
tak robia pri Zuireanoch a nie Zeriuanoch. Pri jazykovom rozbore mena Zeriuanov (slovansky ako
Ĉervjanov/Ĉerveņanov) dopĺņa aj zaujímavú moņnú etymológiu Stanisława Rosponda, ktorá meno odvodzuje
od červene, ĉi rieĉky *Červia, s. 77-78, podobne ОЙТО И , Л онтій. ―
рський Г о р ф‖: Спроб
лок ліз ції сло ‘янських князі ст
ІХ столітті. In PANIC, Idzi – SPERKA, Jerzy (red.). Średniowiecze
Polskie і Powszechne. Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2010, roĉ. 6, ĉ. 2, s. 64.
32
Otcovský kmeņ Slovanov je v zápise umiestnený medzi skupiny Tafnesi a Prissani. ZAKRZEWSKI, ref. 22,
s. 52-53, 55. Pri Severinskom banáte odkazuje iba na Ńafárika, na s. 54. ŁUCZYŃSKI, ref. 22, s. 73, 77-78.
Problémom je v druhej ĉasti spisu identifikovať geografickú motiváciu alebo systém akým sú jednotlivé
skupiny menované. V prvej ĉasti textu dokáņu historici vidieť, tak ako to podsúva aj anonymný text,
severojuņnú orientáciu výpoĉtu spoloĉenstiev na východnej hranici Východofranskej ríńe. ŁOWMIAŃSKI, ref.
22, s. 25; WITCZAK, ref. 22, s. 1.
33
THEOPHANIS, ref. 8, s. 359.
34
Uhorský, Severínsky banát, vytvorený Ondrejom II. niesol meno podľa svojho poĉiatoĉného centra,
Severínskeho hradu, ktorý vyrástol nad ruinami rímskej Drobetae. Je ťaņké uveriť, ņe územie Terra Zeurino, ĉi
„zem Severína―, by sa etymologicky odvíjalo od Severanov nainńtalovaných Asparuchom na stráņenie
priesmykov juhovýchodnej Trácie.

43

HISTORIA NOVA 15

V rébuse takzvaného Bavorského geografa zostáva najdôleņitejńím faktom,
ņe neznámy bavorský ĉi saský autor zaznamenal prvýkrát predstavu o spoloĉnom pôvode
vńetkých pre neho známych slovanských kmeņov. Základom prepojenia týchto kmeņov je
genealogický vzťah.35 Strohý zápis nehovorí o tom, ņe by toto prepojenie vzniklo sekundárne,
ako potreba vytvoriť spoloĉné dejiny skupinám, ktoré pouņívajú podobné jazyky.
Rozprávanie, ktoré je origo regis, ale aj origo gentis poznáme od „arabského
Herodota―, Al-Masúdiho. Jeho rozvinutý biblický a genealogický príbeh sa datuje do druhej
polovice

10.

storoĉia.36

Slovania

sú

súĉasťou

kozmogonickej-biblickej-historickej

konńtrukcie: „Slovania pochádzajú od Madaia, syna Jafeta, syna Noema – od neho odvodzujú
všetky slovanské kmene svôj pôvod a z neho vychádzajú ich rodokmene.―37 Uvidíme, ņe viac
ako genealogický vzťah medzi kmenmi je tu dôleņitejńí element „vlády―.38 Je to moment,
ktorý je spoloĉný s naráciou Bavorského geografa.
Al-Masúdi pokraĉuje: „Takýchto slovanských plemien je veľa a patril k nim aj kmeň,
ktorý kedysi vládol ostatným. Tento kmeň sa nazýva Walīnānā a jeho vládca sa volal Māgāk.
Tento kmeň si oddávna váţili ostatné slovanské kmene, a pretoţe bol mocný, ich vládcovia ho
poslúchali.― Vedcom nemenej láme hlavu aj pokraĉovanie rozprávania: „O kráľovi, ktorému
sa kedysi podrobili všetky slovanské knieţatá, sme uţ podali správu. Bol to Māgāk, kráľ
národa Walīnānā. Tento národ bol čisto slovanského pôvodu a ostatní Slovania si ho vysoko

35

BANASZKIEWICZ, Jacek. Origo et religio – wersja słowiańska (o sposobach budowania tożsamości
wspólnotowej w społecznościach wcześniejszego średniowiecza – wzorcotwórcze pamątki i opowieści o nich).
In Res Historica, 1998, roĉ. 3, s. 32.
36
LABUDA, ref. 23, s. 44; HAVLÍK, ref. 25, s. 215; TŘEŃTÍK, ref. 23, s. 33. Prvá arabská správa o Slovanoch,
ĉiņe o Saqāliba je z druhej polovice 8. storoĉia, z pera Al-Fazārího, podľa LEWICKA-RAJEWSKA, Urszula.
Arabskie opisanie Słowian: źródła do dziejów średniowiecznej kultury. Wrocław : Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze, 2004, s. 14. Zároveņ umiestņuje „niekde― do Európy ard al- saqāliba, ĉiņe „zem Slovanov―. Tá
je v práci Al-Khūwārizmī-ho identitcká s krajinou Germánov, LEWICKI, Tadeusz. Źródła arabskie do dziejów
Słowiańszczyzny, tom 1. Wrocław – Kraków : Ossolineum, 1956, s. 23. Pre viac muslimských autorov pozri
úvodné dve kapitoly v PAULINY, Ján. Arabské správy o Slovanoch (9. - 12. storočie). Bratislava : VEDA,
1999, s. 33 aņ 85. Pre orientálnych pozorovateľov je typický záujem o ńtruktúru spoloĉnosti a jej organizáciu.
Napriek tomu, aj oĉití svedkovia ako Ibn Fadlān a Ibrāhīm ibn Ya'qub dokazujú, ņe etnografická „presnosť― pri
pozorovaní rôznych skupín nie je ich výsadou. Napríklad Ibn Fadlān, opisujúc návńtevu balad Saqāliba, ĉiņe
krajiny Slovanov, ktorej vládol malik al- Saqāliba zdiskreditoval výpovednú hodnotu svojej informácie tým, ņe
vládcu volņských Bulharov, muslima Almuńa b.Ńilika, tituluje kráľom Slovanov. Je to akiste zapríĉinené tým,
ņe o balkánskych Bulharoch muslimskí vzdelanci vedeli, ņe sú alebo ņijú spoloĉne so Saqāliba, a preto
preniesli tento termín aj na Bulharov na Volge. URBAŃCZYK, Przemysław. Identities of the Saqāliba and the
Rūsiyya in Early Arabic Sources. In POHL, Walter – GANTNER, Clemens – PAYNE, Richard (ed.). Visions
of Community in the Post-Roman World. The West, Byzantium and the Islamic World, 300 – 1100. Farnham :
Ashgate, 2012, s. 461. Inak sa k tomu stavia vyńńie citovaný Ján Pauliny na s. 38.
37
AL-MASÚDI. Správa o Slovanoch, o ich sídlach, o ich vládcoch a kmeņoch. In PAULINY, ref. 36, s. 107.
Prakticky rovnakú verziu podáva aj ņidovský kupec Íbráhím ibn Ja'kúb okolo roku 965. Otcom vńetkých
Slovanov je Mázán (Mádáj), syn Jafeta, z kmeņa Walitaba, IBRAHÍM IBN JAKÚB. O západných Slovanoch.
In MARSINA, Richard (red.). Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 2.
Bratislava : Literárne informaĉné centrum, 1999, s. 242.
38
LECIEJEWICZ, ref. 24, s. 131; BANASZKIEWICZ, ref. 35, s. 328; LABUDA, ref. 23, s. 57.
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váţili za jeho starobylosť.“39 Potom nastali medzi nimi hádky, kaņdý kmeņ (aj Nemci a Sasi),
si zvolil svojho kráľa a vedú medzi sebou vojny.
Kvôli orientácii Al-Masúdiho textov viac na strednú Európu (neņ napríklad na Rus) sa
usudzovalo, ņe príbeh pochádza od Slovanov zo strednej ĉi juhovýchodnej Európy. 40 AlMasúdi precestoval veľký kus sveta, ale k Slovanom bol najbliņńie asi na juņnom pobreņí
Ĉierneho mora. Informácie získaval akiste od arabských obchodníkov, ktorí pravidelne
putovali po Európe, aj na trhy v Prahe a Krakove.41 To, ĉo stavia kmeņ Walīnānā nad ostatné
slovanské kmene, je jeho odveká a preto oprávnená vláda. Na ĉele kmeņa bol Māgāk –
Madţak – Muţ pravládca, ktorý podobne ako germánsky Mannus, starý poriadok
a uńľachtilosť personifikuje.42 Provokatívnou je predstava, ņe by sme sa pri hľadaní
legendárneho Muţa dostali znovu do priestoru najstarńích správ o Slovanoch a ku skutoĉnému
muņovi, Musokiovi, ĉiņe k tomu, „ktorého nazývajú kráľom― v správe Theofylakta
Simokattu.43 Interpertácia primordiálneho spoloĉenstva, ktorému mal vládnuť sa odvíja tak
ako pri kmeņoch Bavorského geografa od historicko-lingvistickej analýzy. Walīnānā, W. l.
njána sú najĉastejńie urĉovaní ako „dvojakí― Volyņania. Alebo tí, umiestnení okolo prístavu
Wolin v Ńtetínskom zálive alebo Volyņania v povodí Bugu, ĉiņe v historickom regióne
Volyne.44 Ĉi písal Al-Masúdi o Volyņanoch, Velétoch, alebo Slovanoch na území Rusi nie je

39

AL-MASÚDI, ref. 37, s. 107-108. Ĉiastoĉne iný prepis v TŘEŃTÍK, ref. 23, s. 35; LABUDA, Gerard.
Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych. Poznań : PTPN &
SORTUS, 1999, s. 60.
40
LABUDA, ref. 23, s. 52; TŘEŃTÍK, ref. 23, s. 34.
41
Vyvodzovať, ņe kvôli blízkosti trás jeho ciest k Byzancii poĉul tento príbeh od Slovanov z Balkánu je
prílińným zjednoduńením. LECIEJEWICZ, ref. 24, s. 132; TŘEŃTÍK, ref. 23, s. 34, triezvejńie LABUDA, ref.
23, s. 46; PAULINY, ref. 36, s. 72.
42
BANASZKIEWICZ, ref. 35, s. 329.
43
Heslo Musokios Wincentyho Swobodu v KOWALENKO, Władysław – LABUDA, Gerard – STIEBER,
Zdisław (red.). Słownik starożytności słowiańskich, t. 3, L – O. Wrocław – Warszawa – Kraków : Ossolineum,
1967, s. 329-330. Theofylaktos Simokattes termín rex pouņíva iba pre longobardského kráľa. CURTA, Florin.
The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower of the Lower Danube Region, c. 500-700.
Cambridge: University Press, 2001, s. 327. Třeńtík ho povaņuje za „bezvýznamného sklavínskeho náčelníka―,
TŘEŃTÍK, ref. 23, s. 40, 42, navrhuje interpretovať koncovku *-ik nie ako výraz deminutíva, ale ako sufix
vyjadrujúci funkĉné prepojenie, na spôsob učeň – učeník. Muţík al- Masúdiho by tak bol „Muņov
nasledovník―. Rovnako ukazuje na moņnosť ĉítať Mādţ.k so západoslovanskou koncovkou *-ák ako „Muņák―,
ĉiņe na spôsob „silák―. Tieņ BANASZKIEWICZ, ref. 35, s. 326-328.
44
Proti prvej moņnosti hovorí ĉiastoĉne vzdialenosť „informaĉného horizontu― Al-Masúdiho, ktorý by sa mal
konĉiť na línii Kyjev – Krakov – Praha, avńak v jej prospech hovorí história prístavného mesta, odkiaľ
prichádzal jantár, ĉo neuchádzalo pozornosti arabských obchodníkov. Pre názory pre a proti pozri TŘEŃTÍK,
ref. 23, s. 36-40; LABUDA, ref. 23, s. 57; AL-MASÚDI, ref. 37, poznámka ĉ. 4, s. 110; Descriptio, ref. 21,
s. 41. Ńpeciálne miesto má úvaha Třeńtíka aj Labudu o postupnom prepojení (zmene mena?) Dudlebov,
Buņanov a Volyņanov v priestore historickej Volyne. Cez Buņanov by tak bola sprostredkovaná stará „pamäť―
Dudlebov na vojnu s Avarmi, ktorá ich posúva chronologicky do najstarńích ĉasov Slovanov, konkrétne,
na základe geografie k Antom. Vládca Antov Medzamer by bol oným Muţom, ktorý vládol najstarńiemu
kmeņu Slovanov. Od Antov (Dudlebov) tak mala prejsť stará spomienka cez Buņanov k Volyņanom AlMasúdiho. Dodajme, ņe Venälainen je aj termín pre (slovansko-jazyĉných) Rusov, respektíve pouņívateľov
slovanských jazykov na juh od Fínov (fínsko-jazyĉných skupín). SCHRAMM, Gottfried. Ein Damm bricht.
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pre nás (paradoxne) teraz aņ tak dôleņité. Rozprávanie o najstarńom a najmocnejńom kmeni,
ĉasovo umiestnené do primordiálneho poĉiatku, je dôleņité svojou ńtruktúrou. Etnogenetická
legenda o kráľovstve Muţa – Človeka, je univerzálnou, veĉnou legendou. Spája dejiny
vńetkých Slovanov do jedného politického a genealogického centra. Tento príbeh sa mohol
dostať k Al-Masúdimu zo slovanského prostredia, avńak ten ho doplnil o dôleņitý moment.
Tým momentom sú biblické dejiny, ktoré prevzala aj muslimská historiografia. Vyńńie sme
spomenuli, ņe do univerzálnych dejín zaradil Slovanov Konńtantín Filozof.
Avńak ani Al-Masúdi nebol prvým muslimským autorom, ktorý zaradil Slovanov
medzi synov Noeho a Jafeta. Eńte pred ním to bol Hińám ibn al-Kalbí, ktorý chronologicky
„predbieha― aj Konńtantína Filozofa. Historik z Kuffy písal na prelome 8. a 9. storoĉia
a zaradil medzi Jafetových synov priamo osobu Slovana – Saklába (okrem Saklába to boli
Junán, Abdár, Dţurdţan, Burdţás, Fárs, Rúm), s odvolaním na biblickú genealógiu zostavenú
jeho otcom Abú Nasrom Mohammedom al-Kalbím.45
Biblický, jafetitský príbeh Slovanov v ņidovskej intelektuálnej tradícií potvrdzuje
kronika Josippon, pravdepodobne z polovice 10. storoĉia. Slovania sú tu pôvodne Dodanim –
Dodaniti, synovia Javansa, syna Jafeta, ktorých text identifikuje ako Dánov. Ich sídla sa
tiahnu od hraníc Bulharov po Benátky a od hraníc Sasov aņ k „veľkému moru―. Kompilátor,
ktorý kladie vo výpoĉte kmeņov na prvé miesto Mwr.wh – Moravu píńe, ņe niektorí tieņ
tvrdia, ņe Slovania sú potomkami synov Kanaana, ale aņ neskôr sa zmieńali s Dodanitmi. 46
Univerzálna história sa stáva dejinami Slovanov v ich vlastnej tvorbe aņ v 12. storoĉí.
Príbeh o moci a vláde, ktorá vychádza z jedného kozmogonického jadra, alebo o bájnom
kráľovi, ktorý im vńetkým vládol sa v nej objavuje postupne. Stredoveké kompozície odráņajú
intelektuálny a duchovný vývoj európskeho písomníctva. Stredoveké naraĉné pramene tak
odzrkadľujú transformáciu charakteru slovanskej identity do ńirokého a rozvinutého,
duchovného a jazykového konceptu spoloĉenstva. Kroniky a letopisy definujú na akom
základe stojí identifikácia s menom Slovan a tieņ predstavujú svoju verziu etnogenézy, ĉiņe
podávajú vlastnú verziu o poĉiatkoch spoloĉnej histórie. Texty predstavovali nástroj

Die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5. - 7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörter.
München : R. Oldenbourg, 1997, s. 169.
45
Monumentálna edícia Al-Kalbího diela Wernera Caskela Ǧamharat an-Nasab: Das genealogische Werk des
Hišām Ibn Muhammad Al-Kalbi z 1966 roku je ťaņko dostupná, preto informáciu citujeme cez HAVLÍK, ref.
25, s. 216.
46
Josippon. Jüdische Geschichte von Anfang der Welt bus zum Ende der Ersten Aufstands gegen Rom. Ed.
Dagmar BÖRNER-KLEIN, Beat ZUBER. Wiesbaden : marixverlag, 2010, s. 36. Autori interpretujú túto
Moravu ako krajinu juņných Moravanov, usadených na rieke Morave v Srbsku. WITCZAK, Krzysztof Tomasz.
Ludy i państwa słowiańskie w tzw. Księdze Josippon. In Slavia Antiqua, 1993, roĉ. 34, s. 2.
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reprodukovania kolektívneho povedomia, napomáhali tvarovať pamäť spoloĉenstva
a upevņovať mýtus, ktorý vysvetľuje miesto spoloĉenstva v dejinách.
Dostávame sa tak k rozprávaniu Povesti dávnych liet, alebo takzvanej Nestorovej
kroniky.47 Lubor Niederle pomenoval letopis nadnesene ako „krstný list nášho národa“.48
Takzvaný Nestor alebo Silvester pracuje s biblickým konceptom dejín národov. Zaĉína
od potopy sveta a vymenovania národov, ktoré sú potomkami Noeho synov. Medzi 72
národmi Jafeta sú aj Norikovia, ktorí sú pre letopisca Slovanmi:
„Po mnohých rokov sedeli Slovania nad Dunajom, tam kde je teraz uhorská
a bulharská zem. Od tých Slovanov rozišli sa po zemi a nazvali sa menami od miest,
na ktorých sa usadili. A tak prijdúc nad rieku Moravu, nazvali sa Moravanmi a druhí sa
nazvali Čechmi. A to sú tieţ Slovania: Bieli Chorváti a Srbi a Korutánci. Keď totiţ Vlaši prišli
na nadunajských Slovanov (zaútočili na nich) a usadili sa medzi nimi, utláčali ich, tak
Slovania tí odišli a prijdúc nad Vislu, nazvali sa Ľachmi, a od tých Ľachov nazvali sa jedni
Poľanmi, druhí Luticami, iní Mazovšanmi a iní Pomorancami. Taktieţ tí Slovania usadili sa
nad Dneprom a nazvali na Poľanmi a druhí Drevľanami … A tak sa rozišiel slovanský národ
a od neho sa aj písmo nazvalo slovanským―.49
Ĉasť, ktorá opisuje osudy rodu Jafetovho, známeho ako Norici, a teraz Slověne
na Dunaji, bola Alexandrom Ńachmatovom identifikovaná ako samostatný prameņ, pre ktorý
konceptuálne vytvoril názov Povesť o preloţení kníh.50 Takto pomenovaný text mal
zachytávať existujúcu myńlienku o spoloĉnom pôvode na Dunaji, zapracovanú do biblickej
a kresťanskej paradigmy prácami misie solúnskych bratov a ich ņiakov.51 Oproti iným
vĉasnostredovekým konceptom genézy spoloĉenstva, nejde iba o schému barbarského origo
47
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Ed.
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gentis, ale o schému veľkého celku viacerých gentes, budovaného na jazykovom
príbuzenstve. Jazyk vystupuje v spise ako pojivo a etnografická ĉrta, ktoré do intelektuálneho
prostredia autora preńlo z moravsko-panónskeho a bulharského prostredia a literárnej
produkcie. Jednoduchým uzavretím analýzy textu, ako uĉenej tradície alebo imitácie
byzantských vzorov odmietajú niektorí autori informaĉnú etnografickú a historickú hodnotu
prvých ĉastí Povesti vremennych let.52 Problematika zdrojov kroniky je téma na samostatnú
prácu.53 V centre náńho záujmu stojí samotný príbeh origo gentis – origo regis. Identifikácia
so „slovanstvom― je podľa náńho názoru trojvrstvová. Prvou vrstvou je genealogická linka,
ktorá kopíruje príbeh púte národov od Babylonskej veņe. Rusi, najprv ako Poľania, sú tak ako
iní, potomkami dunajských Slovanov, ktorí sa po migrácii usadili na nových miestach,
ale stále s vedomím o svojich koreņoch. Druhou vrstvou je identifikácia jazyková a kultúrna.
Kronika hovorí priamo, ņe jazyk ruský je jazykom slovanským, ako aj písmo, ktoré je na Rusi
je písmom slovanským.54 Avńak základnou vrstvou, ktorá je východisková pre dve
spomenuté, je linka duchovná. Pre autora je najdôleņitejńí prenos duchovných
a intelektuálnych hodnôt, ktorých médiom je meno Slovanov ĉiņe Slovania ako takí.
Identifikácia Rusi so Slovanmi je odôvodnená kultúrnym a sakrálnym dediĉstvom, ktoré
prináńa jazyk a písmo. Zásadnou líniou textu je preto príbeh viacnásobného krstu. Slovania
v Ilyriku (Panónii), Moravania, sú prvými medzi Slovanmi, pretoņe uņ svätý Pavol ich „chodil
uĉiť― a pretoņe aj Rusi sú Slovanmi, je Pavol aj ich uĉiteľom. „Uņ pokrstení― Slovania
na Dunaji – Moravania, boli taktieņ prvými, pre ktorých boli preloņené sväté knihy
Konńtantínom a Metodom. Ńtátotvorný mýtus Rusi sa z týchto dôvodov genealogicky
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a „virtuálne biologicky― vracia na Dunaj.55 Kvôli tomuto duchovnému prvenstvu sú aj v texte
Moravania a naddunajskí Slovania zamieņaní. Kronikár spomína Moravanov ako prvých,
ktorí po odchode z naddunajskej pravlasti preberali meno od rieky, ale tieņ píńe, ņe na Morave
„je totiţ Ilirykum, kde najprv ţili Slovania a kde učil apoštol Pavol.― Na vyńńom mieste
podobne: „Bol jeden národ [jazyk] slovanský, Slovania, ktorí sedeli nad Dunajom a ktorých
porazili Uhri a Moravania a Česi a Ľachovia a Poľania, ktorí sú teraz nazývaní Rus[ou].―56
Peĉerský mních sémanticky neodlińuje Moravanov ĉi Ĉechov od Slovanov, skôr opaĉne, sú
pre neho jednou a totoņnou hodnotou. Ak by to bolo inak, zmenńil by tak nárok Rusi
na slovansko-kresťanskú históriu. Poľania, ktorí sa usadili na Dnepri, boli rovnako ako iní
Slovania tými istými Slovanmi, ktorým v Ilyriku kázal apońtol Pavol a pre ktorých preloņili
Konńtantín a Metod sväté knihy.
V náboņensko-jazykovom koncepte bolo potrebné opodstatniť previazanie nového
neslovanského mena ńkandinávskej bojovníckej aristokracie s kultúrnymi dejinami Slovanov.
V prostredí slovanskojazyĉných skupín a v rámci reality slovanského jazyka a písma – ako
kodifikovaných prostriedkov pre správu ńtátu, právo a teologické texty – bolo potrebné
vysvetliť historické miesto a oprávnenosť vlády varjaņskej dynastie Rurikovcov.
V knieņatstve Rusi, kde spoloĉne ņil a prosperoval slovanský a ńkandinávsky element, to
v predstave intelektuálov (a autora letopisu) zariadila paradigma Slovania – Poľania – Rus.
V mocensko-politickej dimenzii tak mal príbeh identifikácie elity Rusi so slovanskými
koreņmi (ĉiņe s koreņmi kresťanskými) pre pokolenia ńkandinávskych vládcov (a etnicky
heterogénneho spoloĉenstva) na Rusi význam zmierujúcej, jednotiacej tradície.
Oĉividné je, ņe text spomína pôvodné sídla Slovanov tam, kde boli historickí Slovania
po prvýkrát zaznamenaní. Územie pomenúva viackrát ako Ilyrikum, cez identifikáciu
s Norikmi, ale predovńetkým vďaka rieke Dunaj. Práve spomienka na Dunaj má byť starou
pamäťou na etnogenézu Slovanov a ich „pravlasť―.57 Autorom letopisu prezentovaná migrácia
55
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Slovanov do nových sídel, nad Vislu, Dneper a ďalej na Rus by tak mala byť zapríĉinená
zásadnou kataklyzmatickou historickou udalosťou. Preto sa do jeho intepretácie podsúva
rieńenie v podobe útlaku Avarov, od ktorého mali pôvodní Slovania, usadení nad Dunajom
utiecť. Zaujímavé je, ņe prameņ skutoĉne ako prvé skupiny menuje tie, ktoré vo vzťahu
ku geografii a politickej histórii mali blízko k (respektíve boli jeho súĉasťou) Avarskému
kaganátu: Slovania na Dunaji, Moravania, Ĉesi, Chorváti, Srbi a Korutánci. Táto pamäť by
potom musela byť na Rus moderovaná po tých istých linkách, po ktorých prińli na Rus
slovanské knihy a (kodifikovaný) jazyk.
Prikláņame sa k výkladu, ņe príbeh takzvaného Nestora je vyjadrením spätnej
kolektívnej identifikácie viacerých mien s jedným centrom. S byzantskými literárnymi vzormi
mohol kronikár prebrať aj etnografickú vedomosť o Slovanoch, ktorí sa v 6. storoĉí
prepravovali cez Dunaj a plienili Tráciu a Ilýriu. Moravská a bulharská literárna tradícia,
ktorá obhajovala a vyzdvihovala úspechy misie na Morave a v Panónii, povzdvihla jazyk
Slovanov na úroveņ, v prvom rade sakrálneho a tieņ úradného jazyka. Fakt, ņe Peĉerský
mních v tomto jazyku a v slovanskom písme komponoval svoje myńlienky, bol pre neho tieņ
motiváciou, preĉo prepojiť slovansky hovoriace skupiny aj genealogicky po vzore biblického,
univerzálneho vzorca. Vńetci Slovania boli pôvodne na Dunaji, pretoņe tu bolo
do slovanského jazyka preloņené Písmo sväté. Skupiny na území neskorńej Rusi, ktoré v tom
ĉase pravdepodobne pouņívali formu slovanského jazyka ĉi dialektov, získali z cyrilometodskej spisby vedomosť, ņe ich jazyk je nie len slovanský, ale je aj výnimoĉný
a posvätný. A tak sa z nich, aj z Varjagov stali Slovania, ktorých mýtické poĉiatky sú
na ďalekom Dunaji. Tam, v Ilyriku bol zároveņ aj poĉiatok ich viery, pretoņe tam kázal uņ
apońtol Pavol (a Andronikus) a boli tam pokrstení prví Slovania.
Príbeh putovania od Dunaja nie je preto reálnou pamäťou slovanských kmeņov
na 6. storoĉie. Je príbehom migrácie intelektuálneho a náboņenského motívu sebaidentifikácie
sa s menom spoloĉenstva, ktorého jazyk je prostriedkom k spáse a intelektuálnemu rastu.
Motivácia „etnická― je preto v tomto prípade sekundárna, aņ po motivácii duchovnej.58
Dodajme eńte zaujímavú skutoĉnosť, ņe v ďalńom texte Povesti dávnych liet sa nevyskytuje
etnonym Slovan, alebo adjektívum slovanský (samozrejme okrem Slovienov pri Iľmenskom
jazere). Je to tak aj v neskorńích kronikách Rusi, napríklad v Novgorodskej kronike, alebo
Haličsko-volynskom
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Bartmińskeho a Urszuly Majer-Baranowskej v BARTMIŃSKI, Jerzy (ed.). Słownik stereotypów i symboly
ludowych, tom 1, „Kosmos―. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999, s. 254-265.
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PODSKALSKY, Gerhard. Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237). Kraków :
WAM, 2000, s. 95.
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(Novgorodĉanov, Haliĉanov, Volyņanov) so Slovanmi, alebo slovanským jazykom. 59 Ak by
sme chceli urĉiť, ĉo bolo najzásadnejńou zloņkou slovanskej identity pre autora Povesti, bola
by to kresťanská viera, ktorej mediátorom je slovanský jazyk. Predstava o tom, ņe sa
kresťanstvo ńírilo z Moravy a Panónie do Ĉiech a ďalej na iné územia pochopiteľne narazila
na nechuť pestovať túto tradíciu zo strany neslovanského kléru. Spomienky a rozprávania
o „slovanskom kresťanstve― si vńak nańli svoju cestu do neskorńích hagiografických
a samozrejme aj historiografických stredovekých textov. Motív sťahovania národov
od Babylonskej veņe (ĉi putovania Ņidov) sa objavuje tam, kde bolo prenikanie byzantských
vzorcov slabńie, neskôr. Napríklad poľské alebo ĉeské rozprávacie pramene, ktoré sa snaņia
opísať miesto dynastie alebo vôbec regnum Bohemorum ĉi Poloniae v kresťanskom svete
siahajú do biblickej hĺbky svojich origo gentis/regis na prelome 13. a 14. storoĉia.60
Najrozpracovanejńím výrazom intelektuálneho prepojenia slovanských národov v stredoveku
je príbeh o bratoch eponymoch, Ĉechovi, Lechovi a Rusovi, ktorý vńak na seba nechá ĉakať
eńte skoro dvesto rokov.
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plemię wschodniopomorskie znad rzeki Wierzycy. In Pomorania Antiqua, 2012, roĉ. 24, s. 1-18.
WOLFRAM, Herwig. Einleitungen oder Überlegungen zur Origo Gentis. In WOLFRAM, Herwig – POHL,
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der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990, s. 19-31.
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Lwów : Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, 1917, 79 s.
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Oldest narratives about the Common History of the Slavs.
Bavarian geographer, Al-Masudi, the Tale of the Bygone Years
The article deals with the oldest sources where a concept of common history of multiple groups
(nations) of the Slavs appeared. All of the mentioned groups are called Slavs but at the same time, they
bear their specific name (Moravians, Croats, etc.). These texts (Bavarian geographer, construction of
Al-Masúdi) basically reflect the reality of appearance of these groups across the map of Europe.
Oriental authors intertwined the history of the Slavs with the Biblical, universal history, a concept that
would fruitfully evolved in the Tale of Bygone Years and later Polish or Czech chronicles. The article
provides commentaries on contributions of Lubomír Havlík, Jacek Banaszkiewicz, Duńan Třeńtík or
Lech Leciejewicz in this matter. In the case of the Tale of the Bygone Years, the author proposes a
theory that the story of the migration of the Slavs from the banks of the Danube rather reflects a
concept of a spiritual-cultural connection (of Rus´ and Danube Slavs), than a real physical migration
process. This connection was caused by a unique and sacred language, and script, while both of these
defined the Slavic identity as such.
Keywords: Slavs, the Tale of Bygone Years, concept of common history
https://fphil.uniba.sk/historia_nova

[81 996 znakov /2,28 AH]

MESIARKIN, Adam. Najstarńie konńtrukcie spoloĉných dejín Slovanov. Bavorský geograf, AlMasúdi, Povesť vremennych let. In Opus sectile. Historia nova 15. [online] Bratislava : Stimul, 2019,
s. 36-56. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf>
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Uhorský kráľ Štefan V. v stredovekých rakúskych letopisoch*
Jakub Palko
Skúmanie dejín Uhorského kráľovstva v druhej polovici 13. storoĉia je poznaĉené
nedostatkom naraĉných prameņov domácej proveniencie. Letopis uhorského pôvodu, z tohto
obdobia prakticky neexistuje a dostupné kroniky sa o vláde arpádovských kráľov druhej
polovice 13. storoĉia vyjadrujú len povrchne a nepresne.
Inak tomu bolo v tradíciách dneńných susedných ńtátov. Ńtefanovej samostatnej vláde
(1270 – 1272), no aj obdobiu, keď uņ ovplyvņoval dianie v stredoeurópskom priestore ako
„mladší uhorský kráľ,― venovali pozornosť poľské, ĉeské, bavorské, no najmä rakúske
letopisy, ktoré sú zároveņ základom pre tento príspevok. Keďņe sa Ńtefan o tieto oblasti poĉas
svojej vlády zaujímal a ĉasto boli dejiskom jeho vojenských vpádov a bojov, je pochopiteľné,
ņe najväĉńie mnoņstvo prameņov dokladujúcich jeho aktivity je spomínanej proveniencie.
Hlavným cieľom textu nie je podrobný výklad politických udalostí uvedených
v spomínaných rakúskych letopisoch.1 V príspevku sa zameriavam na osobu Ńtefana V.
na základe analýzy zmienok z týchto prameņov, priĉom venujem pozornosť aj vyskytnutým
nezrovnalostiam.
V prípade uvádzaných prekladov pasáņi z letopisov obsahujúcich významovo rovnakú
informáciu je celá pasáņ uvedená len raz a citovaná z rozsiahlejńieho letopisu. Pozornosť je
venovaná len prípadným malým rozdielom medzi jednotlivými letopismi. Ide prevaņne
o doplnenie ďalńích lokalít ĉi prípadné zmeny v geografickom umiestnení.
V ńtúdii sú vymenované rakúske letopisy obsahujúce akúkoľvek zmienku o Ńtefanovi
V., pravdivú alebo nepravdivú.
Kaņdému z jedenástich letopisov je venovaná osobitná pozornosť. Pokiaľ ide
o niektoré geograficky príbuzné pramene (napr. Continuatio Vindobonensis a Auctarium
Vindobonense), ich analýzu zluĉujeme. Dôvodom pre tento postup je aj ich krátky rozsah
a nie veľmi podstatná hodnota pre osobu Ńtefana V.

* Text vznikol ako výstup projektu „Uhorské kráľovstvo v listinných prameņoch 60. a 70. rokov 13. storoĉia
s osobitným zreteľom na územie dneńného Slovenska― – VEGA 1/0796/19.
1
To by si vyņadovalo podstatne viac miesta a touto problematikou som sa uņ ĉiastoĉne zaoberal. PALKO,
Jakub. Uhorsko-ĉeské vzťahy v rokoch 1270 – 1272. In Opus tessellatum. Historia nova 14. [online]. Bratislava
: Stimul, 2017, s. 7-33. Dostupné na internete:
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino14.pdf>
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Výber prameňov
Osobnosti uhorského kráľa Ńtefana V. (1239 – 1272) venovali uhorskí kronikári
a letopisci len malú pozornosť. Vńeobecne musíme konńtatovať fakt, ņe letopisecká tradícia
tohto obdobia v Uhorsku nedosahovala kvalitatívnu ani kvantitatívnu úroveņ v porovnaní
s tradíciami okolitých ńtátov. Okrem tzv. Bratislavských análov,2 ktoré sa vńak zaoberajú
starńím obdobím dejín Uhorska, neboli vyprodukované (alebo sa nezachovali) ņiadne ďalńie
letopisy.3 Nepriaznivú situáciu k zmienkam o osobe Ńtefana moņno pozorovať aj v prípade
uhorských kronikárskych prác. Informácie v dostupných kronikách k jeho vláde sú ĉasto
nepresné a skreslené.4
Rozoberané letopisy boli vydané predovńetkým v edícii Monumenta Germanie
Historica. Scriptores (in Folio).5 V ich deviatom zväzku sú uverejnené prevaņne pramene
rakúskej proveniencie: Annales Mellicenses,6 Continuatio Lambecensis,7 Continuatio
Sancrucensis II,8 Continuatio Claustroneoburgensis IV,9 Historia annorum 1264-1279,10
Continuatio Zwetlensis III,11 Continuatio Vindobonensis,12 Auctarium Vindobonense,13
Continuatio Praedicatorum Vindobonensium,14 Continuatio Claustroneoburgensis VI,15
a Annales Sancti Rudberti Salisburgenses.16
Uvedené pramene nie sú kompletným zoznamom rakúskych naraĉných prameņov,
ale patria medzi najdôleņitejńie letopisy k osobe Ńtefana V.
V krátkosti by som chcel spomenúť aj niektoré ďalńie texty, ktoré by si zasluhovali
primeranú pozornosť. Ide o viaceré rakúske kroniky, ktoré sú ĉasto podrobnejńie, ako
ktorýkoľvek z uvedených letopisov. Samotná Štajerská rýmovaná kronika spomína Ńtefana V.
vyńe ńtyridsaťkrát priamo (vlastným menom), a ďalńích ńtrnásťkrát nepriamo (napríklad ako
2

Annales Posonienses. In Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae
gestarum I. Ed. Emericus SZENTPÉTERY. Budapest : Academia Litter. Hungarica, 1937, s. 119-128.
3
MARSINA, Richard. Stredoveké uhorské rozprávacie pramene a slovenské dejiny. In Ku koncepcii a vývoju
slovenskej historiografie. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 182.
4
Ako príklad môņno uviesť Kroniku Šimona z Kézy, ĉi Kronikársku skladbu 14. storočia. Obe kroniky
zaznamenali Ńtefanovo pôsobenie len veľmi struĉne a nepresne.
5
Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (In Folio) IX. Ed. Georgius Heinricus PERTZ. Hannoverae :
Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 1851, 910 s. Dostupné na internete:
<http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display.html?sortIndex=010:050> (ďalej len MGH SS)
6
Annales Mellicenses. In MGH SS IX, s. 501-535.
7
Continuatio Lambacensis. In MGH SS IX, s. 556-561.
8
Continuatio Sancrucensis II. In MGH SS IX, s. 637-646.
9
Continuatio Claustroneoburgensis IV. In MGH SS IX, s. 647-648.
10
Historia annorum 1264-1279. In MGH SS IX, s. 649-654.
11
Continuatio Zwetlensis III. In MGH SS IX, s. 654-669.
12
Continuatio Vindobonensis. In MGH SS IX, s. 698-722.
13
Auctarium Vindobonense. In MGH SS IX, s. 722-724.
14
Continuatio Praedicatorum Vindobonensium. In MGH SS IX, s. 724-735.
15
Continuatio Claustroneoburgensis VI. In MGH SS IX, s. 742-746.
16
Annales Sancti Rudberti Salisburgenses. In MGH SS IX, s. 758-810.
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„uhorský kráľ,“ „mladší uhorský kráľ“ a pod.). V súvislosti s niektorými letopismi
(Continuatio Claustroneoburgensis VI, Continuatio Vindobonensis) vńak okrajovo predsa
spomenieme aj jednu rakúsku kroniku. Ide o druhý dodatok (lat. Apendix, nem. Anhang)
od neznámeho autora nemecky písanej verńovanej kroniky nazývanej Weltchronik,17 ktorú
spísal v prvej polovici 13. storoĉia viedenský kanonik Jansen Enikel, rakúsky kronikár,
historik a básnik. Ņil asi v rokoch 1230/1240 – 1290. Pravdepodobne bol ĉlenom viedenskej
aristokratickej rodiny Jannsen (Hannsen, Hannsonen).18 Verńe 1289 – 1504 opisujú udalosti,
ktoré sa odohrali v Uhorskom kráľovstve poĉnúc rokom 1262. Pomocou tohto textu bolo
moņné objasniť niektoré nesprávne datované zápisy vo viacerých rakúskych letopisoch.
Pokiaľ ide o zisťovanie základných informácií o jednotlivých letopisoch, v texte sa
opierame najmä o dve bibliografické príruĉky. Prvou je Slovník starovekých a stredovekých
autorov prameňov a kniţných skriptorov so slovenskými vzťahmi,19 ktorého autorom je Jozef
Kuzmík. Druhou príruĉkou je monumentálne dielo Bibliotheca historica medii aevi,20
od nemeckého historika Augusta Potthasta. Záznamy pokrývajú obdobie rokov 395 – 1500.
Mladńia verzia bola vydaná v roku 1896 a aj po stodvadsiatich rokoch je stále vynikajúcou
príruĉkou pre vyhľadávanie stredovekých historických naraĉných prameņov a základných
informácií o nich.
Medzi najvýznamnejńie diela sekundárnej literatúry patria práce z pera ĉeských
autorov. Od Josefa Ņemliĉku uvádzam hneď dve práce, starńiu monografiu Století posledních
Přemyslovců,21 no najmä rozsiahlu monografiu venovanú ĉeskému kráľovi Přemyslovi
Otakarovi II., Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků.22 Prínosný je taktieņ tretí zväzok
Velkých dějín zemí koruny české,23 ktorej autorom je Vratislav Vaníĉek. Publikácia podrobne
rozoberá roky 1250 – 1310. Z prostredia slovenskej historiografie spomenieme len dve
syntetizujúce práce Richarda Marsinu, Dejiny Slovenska I. (do roku 1526)24 a Vojenské dejiny
17

Jansen Enikels Werke. Weltchronik Fürstenbuch. In Monumenta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken
III. Ed. Philipp STRAUCH. Hannover und Leipzig : Hahnsche Buchhandlung, 1900, 819 s. (ďalej len MGH
Dt. Chron.)
18
Jansen Enikel. In Neue Deutsche Biographie. [online] Dostupné na internete:
<https://www.deutsche-biographie.de/sfz36967.html#ndbcontent> (ďalej len NDB)
19
KUZMÍK, Jozef (ed.). Slovník starovekých a stredovekých autorov prameňov a kniţných skriptorov
so slovenskými vzťahmi. Martin : Matica slovenská, 1983, 608 s.
20
POTTHAST, August (ed.). Bibliotheca historica medii aevi. Tom. I. Berlin : W. Weber, 1986, 798 s. (ďalej
len BHMA)
21
ŅEMLIĈKA, Josef. Století posledných Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století. Praha : Panorama,
1986, 320 s.
22
ŅEMLIĈKA, Josef. Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
752 s.
23
VANÍĈEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české III. 1250-1310. Praha : Paseka, 2002, 757 s.
24
MARSINA, Richard (ed.). Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 1986,
534 s.
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Slovenska I. Stručný náčrt do roku 1526.25 Taktieņ je potrebné spomenúť dve monografické
práce od maďarských autorov. Vzťahom Bela IV. a Ńtefana V. sa venoval Attila Zsoldos
v práci Családi űgy – IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években.26 Ucelený
chronologický prehľad dejín Uhorska v období vlády Arpádovcov (895 – 1301) prináńa
monografia maďarského historika Gyulu Kristó Die Arpaden-Dynastie. Die Geschichte
Ungarns von 895 bis 1301.27 Z dielne nemeckých historikov som pracoval s prácami
Österreichische Geschichte 1122-1278. Die Länder und das Reich: der Ostalpenraum
im Hochmittelalter,28 Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König29 a do pozornosti
dávame i starńiu prácu Geschichte König Ottokars von Böhmen und seiner Zeit.30 Zatiaľ
jedinú monografiu, ktorá sa venuje výluĉne téme vojny o babenberské dediĉstvo vydal poľský
historik Norbert Mika.31
Annales Mellicenses
Annales

Mellicenses

boli

spísané

neznámym

autorom

v dolnorakúskom

benediktínskom kláńtore Melk, o zaloņenie ktorého sa koncom 11. storoĉia priĉinil vojvoda
Leopold II. Babenberský. Letopisy zachytávajú udalosti od zaĉiatku náńho letopoĉtu aņ
do roku 1123. Pre túto ńtúdiu sú dôleņité viaceré pokraĉovania týchto letopisov. Tie
zaznamenali udalosti aņ do roku 1564.32 Samotný Ńtefan sa v letopisoch spomína dva razy.
K roku 1259 (správne 1260) sa tu nachádza zápis o bitke pri Kressenbrunne, ktorou
vyvrcholila druhá uhorsko-ĉeská vojna o bývalé babenberské krajiny. K samotnému priebehu
bitky letopis zaznamenal nasledujúcu informáciu:
„Uhorský kráľ Belo zhromaţdil obrovské vojsko a pripravoval sa podrobiť si
pohraničné krajiny a Rakúsko, a keď prekročil rieku Moravu, váţený český kráľ, ktorý
so silnou podporou Nemcov doteraz drţal Rakúske vojvodstvo, ponáhľal sa mu naproti,
a neďaleko Kressenbrunnu sa postavil jeho vojsku. Mnohých pobili mečom, mnohí sa utopili

25

RUTTKAY, Alexander – KLEIN, Bohuń – MARSINA, Richard. Vojenské dejiny Slovenska I. Bratislava :
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1993, 184 s.
26
ZSOLDOS, Attila. Családi űgy – IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Budapest :
História, 2007, 172 s.
27
KRISTÓ, Gyula. Die Arpaden-Dynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301. Budapest : Corvina,
1993, 310 s.
28
DOPSCH, Heinz – BRUNNER, Karl – WELTIN, Maximilian. Österreichische Geschichte 1122-1278.
Die Länder und das Reich : der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien : Ueberreuter, 1999, 620 s.
29
HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König. Graz, Wien, Köln : Verlag
Styria, 1989, 303 s.
30
LORENZ, Ottokar. Geschichte König Ottokars von Böhmen und seiner Zeit. Wien : W. Braumüller, 1866, 758 s.
31
MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach 1246-1278. Racibórz : WAW, 2008, 136 s.
32
BHMA I, s. 78-79.
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v rieke [Morave], a [Belo] sa po svojej veľkej poráţke aj so synom Štefanom rýchlo dal
na útek.“33
Zápis obsahuje viacero nesprávne zapísaných udalostí. Pokiaľ ide o Ńtefana, slovenská
i ĉeská historiografia uņ tradiĉne pripisuje vinu za neúspech v tejto bitke práve jemu. Totiņ
po dohode oboch strán, ņe ĉeské vojská sa stiahnu, aby mohli Uhri so spojencami prekroĉiť
rieku Moravu, Ńtefan túto dohodu údajne nereńpektoval, a priamo zaútoĉil na vojsko
Přemysla Otakara II. Toto vysvetlenie sa tradiĉne preberá od propřemyslovských ĉeských
letopiscov. Informácia o spoloĉnom úteku kráľa Bela a Ńtefana je taktieņ nepresná, pretoņe
Belo IV. utiekol z tábora len so svojím sprievodom a údajne dlho nemal ņiadne správy, ĉi jeho
prvorodený syn bitku vôbec preņil.34 Navyńe údajný vpád uhorského vojska bol jednoducho
prípravou ku koneĉnej bitke, pretoņe vojna trvala uņ od roku 1259, kedy Ńtefan vyplienil
Korutánsko, vtedy eńte s titulom ńtajerského vojvodu.35
Letopisy zachytávajú aj o desaťroĉie neskorńie udalosti, keď bola po smrti Bela IV.
obnovená vojna medzi Ńtefanom V. a Přemyslom Otakarom II. K roku 1272 je zaznamenaná
nasledujúca informácia:
„Keď bol pán Filip [Sponheimský], pán Korutánska, zvolený za aquilejského
patriarchu a spojil sa s uhorským kráľom Štefanom, váţený český kráľ [Přemysl] Otakar
vpadol do Korutánska a podrobil si jeho časť. Odvetou za to Kumáni s Uhrami uskutočnili
útok za rieku Litavu, a od rovinatých aţ po hornaté kraje celé Rakúsko úplne spustošili, berúc
so sebou ako ľudí, tak aj dobytok. Potom spomenutý český kráľ s veľkou silou vpadol
do Uhorska, dobyl mnohé pevnosti, nemálo zo svojich nepriateľov pobil neďaleko rieky Rába
a s víťazstvom odtiahol do Rakúska. Po tomto odchode sa obaja králi za pomoci milosti Boţej
navrátili k mieru.“36
Pod rokom 1272 sú zhrnuté viaceré dôleņité udalosti, ktoré ĉiastoĉne tvorili priebeh
tretej uhorsko-ĉeskej vojny. Tá sa vńak odohrala uņ v rokoch 1270 – 1271. Záznam je teda
33

„Bela rex Ungarie collecto copioso exercitu, Austriam atque finitimas terras sibi subiugare machinatus, cum
Marha fluvium transivisset, ottakerus illustris rex Boemie, adhuc tenens principatum Austrie in forti brachio
Teutonicorum circa Chressenprunne occurrit eidem; ac contrito ipsius exercitu, pluribus gladio prostratis,
pluribus in flumine submersis, fugam cum suo filio Stephano post magnum suorum excidium arripuit.“ Annales
Mellicenses. In MGH SS IX, s. 509.
34
Podrobný opis bitky pozri napr. ŅEMLIĈKA, ref. 22, s. 111-112.
35
ŅEMLIĈKA, ref. 21, s. 113.
36
„Domino Philippo, herede Karinthie, in patriarcham Aquilegensem electo, et cum Stephano rege Ungarorum
confederato, Ottacharus inclitus rex Boemie Karinthiam ingressus, partem eiusdem sibi subiugavit. In cuius
ultionem Cumani cum Hungaris ultra Lyttam fluvium insultum facientes, per compestria usque ad montana
Austriam vastaverunt, tam homines quam iumenta abigentes. Post hec prefatus rex Boemie in forti brachio
Ungariam ingressus, captis multis munitionibus, non paucis etiam ex hostilibus circa fluvium Rebniz occisis,
cum Victoria Austriam revertitur. Post cuius redditum, divina gratia oppitulante, ambo reges ad concordiam
revertuntur.“ Annales Mellicenses. In MGH SS IX, s. 510.
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opäť posunutý o isté ĉasové obdobie. Jednotlivé udalosti sú opäť zapísané nepresne, aj keď
do istej miery priebeh tejto vojny skutoĉne zaznamenávajú.
Filip Sponheimský bol za aquilejského patriarchu zvolený uņ v roku 1269. V úrade
vńak nikdy nebol potvrdený Rímskou kúriou. Podľa niektorých prameņov mesto naozaj drņal,
a to dokonca v tomto období eńte aj s istou podporou Přemysla Otakara II.37 Filip skutoĉne
mal i podporu uhorského kráľa Ńtefana V., no ten ho mohol otvorene podporovať aņ po smrti
svojho otca Bela IV., ĉo znamená ņe nie skôr ako v máji nasledujúceho roku. Letopisy nemajú
zmienku o stretnutí Ńtefana V. a Přemysla Otakara II. na dunajskom ostrove medzi
Bratislavou a Pottenburgom, ktoré sa uskutoĉnilo asi v polovici októbra 1270. Bolo tu
dohodnuté predĺņenie predtým uzavretého prímeria z Brna (pôvodne dohodnuté na 3 mesiace)
aņ na dva roky. Tento ĉas vyuņil Přemysl Otakar II. na presadenie svojich záujmov
v Korutánsku a Kransku. Kráľovské vojsko sa v novembri zmocnilo hlavného sídla odporu
Filipa Sponheimského, mesta Ľubľana a ďalńích miest. Filip sa musel uspokojiť s priznaním
aquilejských dôchodkov.38 Útok Ńtefanových vojsk „za rieku Litavu“ letopisec pokladá
za odvetu voĉi Přemyslovmu vpádu do Korutánska. Přemysl síce na stretnutí neďaleko
Bratislavy uznal Filipa za ĉlena uhorskej strany, no ten v tomto období nemal v Korutánsku
taký vplyv, aký mu letopis pripisuje.
O vpáde Přemysla Otakara II. do Uhorska vieme podstatne viac. Zaĉiatkom leta 1271
sa ĉeský kráľ spolu so svojimi spojencami skutoĉne vydal na pochod do Uhorska, pravdivý je
zápis o tom, ako „dobyl mnohé pevnosti“,39 snáď i zmienka o bitke na rieke Rába z 21. mája
1271. Uņ menej dôveryhodná je zmienka o triumfálnom návrate ĉeských vojsk do Rakúska.
Podľa názoru Richarda Marsinu sa táto bitka skonĉila „nevýrazným víťazstvom českého
kráľa“,40 navyńe tu bol zastavený ĉeský postup. Ĉeské vojská sa z Uhorska stiahli koncom
mája, pravdepodobne kvôli komplikovanému zásobovaniu a iste aj vyĉerpaniu z ťaņkých
bojov na juhozápadnom Slovensku a v Zadunajsku. Tento ústup spôsobil, ņe predtým dobyté
mestá a hrady sa postupne zaĉali vracať pod uhorskú správu.41
Letopisy úplne vynechávajú ďalńí priebeh vojny, obmedzujú sa na uņ spomenutý,
údajne triumfálny, Přemyslov návrat do Rakúska a uzatvorenie mieru medzi oboma kráľmi.

37

Philipp von Spanheim. In NDB. [online] Dostupné na internete:
<https://www.deutsche-biographie.de/sfz6739.html#ndbcontent>
38
VANÍĈEK, ref. 23, s. 131.
39
Ińlo napríklad o Devín, Stupavu, Bratislavu, Pezinok, Svätý Jur, Ĉervený Kameņ, Trnavu, Nitru, ďalńie neskôr
v Zadunajsku. Vńetky spomenuté lokality dokladajú ďalńie pramene, ktorým sa eńte budeme venovať.
40
MARSINA, ref. 24, s. 235.
41
ŅEMLIĈKA, ref. 22, s. 149-150.
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Ďalńí priebeh vojny dokladajú niektoré ďalńie rakúske letopisy rozoberané na iných
prísluńných miestach.
Pre dejiny Uhorska v skúmanom období má tento len malý význam. V porovnaní
s ďalńími textami prináńajú informácie pomerne skomolene a nepresne. Pochopiteľný je
aj zjavný proĉeský ráz zápisov, pretoņe v tomto období mal uņ Přemysl Otakar II. v Rakúsku
veľkú podporu zo strany domácej ńľachty. Okrem spomínanej zmienky o vpáde Kumánov
a Uhrov nevenujú nijakú pozornosť vojskám uhorskej strany.
Continuatio Lambecensis
Pôvodné Annales Lambecenses boli spísané neznámym autorom v hornorakúskom
benediktínskom kláńtore Lambach v 12. storoĉí a obsahujú udalosti z rokov 1128 – 1197.42
Pokraĉovanie týchto letopisov bolo spísané pravdepodobne v 14. storoĉí na rovnakom mieste
a zaznamenalo obdobie rokov 1197 – 1348. Ńtefan V. sa tu spomína trikrát.
Prvýkrát je spomenutý v struĉnom zápise z roku 1259, keď eńte pôsobil ako ńtajerský
vojvoda: „Uhorský kráľ Štefan s krutosťou a ohňom vtrhol do Korutánska.“43
Práve tento Ńtefanov útok na Korutánsko, vedený zo Ńtajerska, bol onedlho príĉinou
na zaĉiatok novej vojny medzi Uhorskom a Přemyslom Otakarom II. Pre ĉeského kráľa to
bola zámienka na nedodrņanie mierovej zmluvy z roku 1254, keď uhorská strana získala
do drņby Ńtajerské vojvodstvo.44 Situácia v Ńtajersku bola pre Ńtefana nepriaznivá, pretoņe
mal dlhodobo problémy so svojím uznaním v radoch domácej ńtajerskej ńľachty. Tá niekedy
v tomto ĉase poņiadala Přemysla Otakara II., aby opäť prijal titul ńtajerského vojvodu. Ten
túto moņnosť vyuņil, ponuku prijal a poslal do Ńtajerska vojsko, ktoré takmer vńetky uhorské
posádky vytlaĉilo (výnimkou bola napr. posádka v Ptuji). To bola predohra druhej uhorskoĉeskej vojny, ktorá vyústila do koneĉnej bitky pri Kressenbrunne.45
Ako jeden z mála skúmaných prameņov, so zápisom z roku 1260, nespomína
menovite ani jedného z uhorských kráľov (Bela IV. ani Ńtefana), ktorí sa zúĉastnili bitky
pri Kressenbrunne. Kým Přemysl Otakar II. je priamo menovaný, z uhorskej strany sa letopis
obmedzuje len na termín „uhorský kráľ.“
Druhý zápis so zmienkou o Ńtefanovi opäť opisuje udalosti tretej uhorsko-ĉeskej vojny
(1270 – 1271). V porovnaní s Annales Mellicenses je výklad o nieĉo kvalitnejńí, pretoņe
prináńa podrobnejńí opis postupu ĉeských spojencov po vpáde do Uhorska. Okrem toho
42

BHMA I, s. 74.
„Stephanus rex Ungarie Karinthiam ferro et igne invasit.“ Continuatio Lambecensis. In MGH SS IX, s. 560.
44
MNL DF 289199.
45
ŅEMLIĈKA, ref. 21, s. 113.
43
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obsahuje dôleņitú informáciu o aktivitách niektorých uhorských spojencov v tejto vojne. Celý
zápis k roku 1271, týkajúci sa Ńtefana V. znie:
„Otakar, kráľ český a vojvoda rakúsky vtrhol do Uhorska s veľkým vojskom, obsadil
v ňom mnohé pevnosti, z ktorých najsilnejšiu, zvanú Bratislava, vydobyl silou zbraní
a podrobil ju svojej vláde. Ale uhorský kráľ Štefan s ním ľstivo uzatvoril prímerie, zajal
vyslancov samotného kráľa, po prepustení ktorých znovu získal stratené pevnosti. Medzitým
bavorský vojvoda Henrich viedol z druhej strany do Rakúska na tisíc ozbrojencov ako pomoc
uhorskému kráľovi Štefanovi, a poţiarmi a drancovaním úplne spustošil všetko aţ po Wels.“46
Na rozdiel od Annales Mellicenses, tento prameņ vynecháva aktivity Uhrov zo záveru
roku 1270. Okrem dobytia Bratislavy sa bránili aj ďalńie mestá a hrady, o ĉom v prameni niet
zmienky. O kladení odporu sú známe správy napr. pri obliehaní mesta a hradu Nitra. Ńtefan
totiņ v roku 1271 daroval dedinu Diviacka Nová Ves istému Joachimovi (de Szeg), ktorý mal
uskutoĉniť z hradu výpad proti obliehajúcim ĉeským vojakom.47 Neskôr bol zajatý
a prepustený za výkupné 70 mariek striebra.48
Ĉo sa týka zápisu o uzatvorení mieru, aj tu letopis prináńa informácie nezakladajúce sa
na pravde. Vieme, ņe k rokovaniu o mieri dońlo bezprostredne po bitke na Rábe. Uhorskú
stranu zastupoval palatín Mojń, ale pokus o dohodu nebol úspeńný, pretoņe Přemysl Otakar II.
ņiadal vydanie vńetkých dobytých území (juhozápadné Slovensko, ĉasť Zadunajska
a Burgenland), ĉo Ńtefan V. odmietol.49 Rovnako nespomína ani postup Ńtefanových vojsk
v lete 1271, teda po neúspechu spomínaných rokovaní.
Veľký význam má pasáņ venovaná útoku bavorského vojvodu Henricha XIII.,
uhorského spojenca eńte z ĉias bitky pri Kressenbrunne, ktorý aj po smrti Bela IV. zostal,
vzhľadom na ich príbuzenskú spriaznenosť, verný Ńtefanovi.50 Tento útok bol pravdepodobne
46

„Otachrus rex Boemie et dux Austrie Ungariam cum magno exercitu intrans munitiones in ea plures obtinuit,
inter quas firmissimam Presburch dictam violenter expugnans suo eam dominio subiugavit. Sed Stephanus rex
Ungarie fraudulenter cum eo treugas faciens nuncios honestos ipsius regis captivavit, pro quorum solutione
munitiones amissas rehabuit. Interea Heinricus dux Bawarie missis mille armatis partem superioris Austrie
a Pruke usque Wels incendiis et rapinis quasi in auxilium regis Ungarie devastavit.“ Continuatio Lambacensis.
In MGH SS IX, s. 560.
47
Spomínajú sa tu istí Mikuláń a Ńtefan, synovia Pavla, ktorí neskôr vystupujú v mierovej zmluve zo zaĉiatku
júla 1271 medzi ńľachticmi, ktorí utiekli do Prahy po nástupe Ńtefana V. na uhorský trón. Z listiny vyplýva,
ņe sa zúĉastnili spomenutého obliehania Nitry na strane Přemysla Otakara II. Pozri Codex diplomaticus
ecclesiasticus ac civilis V/1. Ed. Gregorius FEJÉR. Budae : Typis typogr. regiae universitatis Ungarie, 1829,
s. 144. (ďalej len CDH); Codex diplomaticus Arpadianus continuatus III. Ed. Gusztáv WENZEL. Pest :
Eggenberger Ferdinánd Akademiai, 1862, s. 249-250, ĉ. 152. (ďalej len CDAC)
48
„...cum infideles regni nostri, Nicolaus videlicet, et Stephanus, filii Pauli, venissent ad expugnandum castrum
nostrum Nitriense, idem Ioachimus de castro exiens contra eosdem, captus fuerat, qui postmodum septuaginta
marcis se redemit ad eiusdem...“ CDH V/1, s. 144.
49
VANÍĈEK, ref. 23, s. 136.
50
Vojvoda Henrich Bavorský mal za manņelku Ńtefanovu sestru Alņbetu. Pozri Brandenburg. In FMG. [online]
Dostupné na internete: <http://fmg.ac/Projects/MedLands/BRANDENBURG,%20PRUSSIA.htm#OttoIIIdied1267>
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priamo koordinovaný s vojskami Ńtefana V., pretoņe tie práve v tomto ĉase uskutoĉnili
rovnaký útok na dŕņavy Přemysla Otakara II., vedený z Uhorska.
Posledný raz sa Ńtefanovo meno v letopise objavuje len pri konńtatovaní jeho smrti
(„Zomrel uhorský kráľ Štefan“).51
Hodnotenie predmetného letopisu by sa veľmi nemalo líńiť od významu Annales
Mellicenses. Jediný väĉńí význam má zápis o aktivite vojvodu Henricha Bavorského.
Dokazuje totiņ, ņe Ńtefan bol úspeńný pri obnovovaní bývalej spojeneckej, tzv. „severnej
koalície― svojho otca. Nevedno, nakoľko sú informácie o ĉinnosti Bavorov v Rakúsku
pravdivé, pretoņe citovaný text je jediným zápisom, ktorý túto informáciu priniesol. Navyńe
uvedený poĉet vojakov, ktoré Henrich poslal do Rakúska („na tisíc ozbrojencov“) je
v porovnaní s inými prameņmi viac neņ reálny, podobne ako územie, ktoré mali okupovať
(„všetko aţ po Wels“).
Continuatio Sancrucensis II
V poradí tretím prameņom je Continuatio Sancrucensis II, ktoré vzniklo
v dolnorakúskom cisterciánskom kláńtore Heiligenkreuz neďaleko od Viedne asi v druhej
polovici 13. storoĉia. Obsahuje záznamy o udalostiach z rokov 1234 – 1266.52 V porovnaní
s predchádzajúcimi

prameņmi

sú

informácie

zaznamenané

dôveryhodne,

priradené

k správnemu ĉasovému obdobiu, ĉo môņeme odôvodniť hlavne geografickou blízkosťou
území, na ktorých sa opisované udalosti odohrali.
Meno Ńtefana V. sa tu objavuje trikrát. K roku 1259 sa opäť spomína Ńtefanov vpád
do Korutánska, v porovnaní s Continuatio Lambacensis je vńak zápis o nieĉo podrobnejńí,
keď opisuje odvleĉenie ľudí zajatých poĉas plienenia do Uhorska:
„Mladší uhorský kráľ Štefan (so) silou zbraní vtrhol do Korutánska, poţiarmi
a vraţdením ho spustošil, a mnohých zajatých odvliekol so sebou do Uhorska.“53
Tieņ opis bitky pri Kressenbrunne je zapísaný presnejńie a dôveryhodnejńie. Druhýkrát
sa meno Ńtefana V. objavuje práve v súvislosti s bitkou. Po pomerne dôkladnom opise
predońlého priebehu vojny nasleduje informácia o spomínanej zráņke:
„Potom uhorský kráľ Belo a jeho syn Štefan pritiahli s veľkým vojskom aţ k rieke
Morava; proti nim pritiahol s vojskom rakúsky vojvoda Otakar, a v deň svätej Margity, keď
51

„Stephanus rex Ungarie obiit...“ Continuatio Lambacensis. In MGH SS IX, s. 561.
BHMA I, s. 90.
53
„Stephanus iuvenis rex Ungarie manu armata intravit Karintiam, e team incendiis et homicidiis heu
devastavit, multosque captivos secum in Ungariam deduxit“. Continuatio Sancrucensis II. In MGH SS IX, s.
644.
52
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bol toho istého dňa medzi nimi (uzatvorený) mier, prekročilo vojsko uhorského kráľa rieku
Moravu a začalo boj.“54
Z citátu môņno vyvodiť fakt, ņe letopisec sa veľmi dobre vyznal v zapísaných
udalostiach, prípadne disponoval inými prameņmi, podľa ktorých svoj zápis zostavil.
Konkrétne datovanie zaĉiatku bitky na „deň svätej Margity“ (13. júla) a pomerne správne
opísanie priebehu nás v tom utvrdzuje. Opäť vńak chýba informácia, ņe tento útok mal zaĉať
Ńtefan. Ten sa menovite nespomína ani v súvislosti s útekom uhorských vojsk.
V zápisoch pod rokom 1262 sa nachádza krátka veta, vsadená do tých, ktoré sa
netýkajú Uhorského kráľovstva. Píńe sa tu, ņe „kráľ Štefan sa postavil svojmu otcovi,
uhorskému kráľovi Belovi.“55 Zdanlivo bezvýznamný zápis je vńak jedna z mála zmienok
z naraĉných prameņov, popisujúca napätú situáciu a hrozbu obĉianskej vojny v Uhorsku
v roku 1262. Nad týmito udalosťami uņ dlho visia mnohé otázniky a v literatúre sa takmer
vņdy zvykne uvádzať, ņe vznikli nezhody medzi otcom a synom, ktoré vyrieńila aņ
bratislavská dohoda z toho istého roku. Nedá sa povedať ĉi k nejakému bojovému stretnutiu
naozaj dońlo. Zachoval sa vńak list kráľovnej Márie Laskarisovej, adresovaný bosnianskemu
biskupovi Jánovi z roku 1262, v ktorom sa sťaņovala a prosila biskupa o pomoc a radu.
Z dokumentu vieme, ņe dokonca malo dôjsť aņ k tomu, ņe vojská kráľa Bela IV. a vojvodu
Ńtefana uņ stáli proti sebe,56 ĉo je vńak pravdepodobne zo strany Márie znaĉne zveliĉené
a v skutoĉnosti k ņiadnemu zoradeniu armád neprińlo. Samotná kráľovná Mária v liste ale
na druhej strane píńe, ņe k tomu dońlo „na radu zradných poddaných“,57 ĉím sa snaņí konanie
svojho syna iste aspoņ ĉiastoĉne ospravedlniť a vinu za jeho neposluńnosť pripisuje
Ńtefanovým prívrņencom z radov ńľachty. List má vńak povahu formuláru, preto je jeho
autenticita prinajmenńom pochybná. Druhým (naraĉným) prameņom k tomuto konfliktu je uņ
spomenutý druhý dodatok k Weltchronik Jansena Enikela. Kronikár píńe, ņe po tom, ako
vypukol tento konflikt medzi otcom a synom, kráľ Belo poņiadal o pomoc ĉeského kráľa
Přemysla Otakara II., ktorý mu údajne vyhovel, a pod vedením istého Henricha Prussla poslal
do Uhorského kráľovstva na pomoc Belovi „...dvesto jazdcov alebo viac, ǀ vyzbrojených

54

„Postea venit cum exercitu magno rex Ungarie et filius eius Stephanus iuxta fluvium Marcham; contra quos
venit Otakorus dux Austrie, et in die sancte Margarete cum pax esset inter eos die illo, transivit exercitus regis
Ungarie Marham fluvium et commiserunt prelium.“ Tamţe.
55
„Rex Stephanus opposuit se patri suo, regi Bele Ungarie.“ Continuatio Sancrucensis II. In MGH SS IX, s. 645.
56
„...inter dilectissimum mihi Belam, Regem Hungariae, dominumque meum, ex una parte, et carissimum filium
nostrum, regem Stephanum ex alia, magna fuisset coorta discordia; ita ut ad manus conserendas dispotiti ex
vtraque parte exercitus iam essent e regione constituti...“ CDH IV/3, s. 68.
57
„...quum perfidorum subditorum suasione...“ Tamţe.
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so štítmi a s kopijami...“58 Moņno aj pod tlakom tejto pomoci Ńtefan nakoniec zloņil zbrane,
no vzhľadom na to, akým spôsobom bola uzatvorená bratislavská dohoda moņno
predpokladať, ņe ińlo skôr o obojstrannú dohodu.
Continuatio Sancrucensis II je nepochybne významným prameņom pre uhorské
dejiny. Okrem informácií o udalostiach z rokov 1259 a 1260 je dôleņitý krátky zápis o dianí
v Uhorsku. Práve ten viedol k ńtúdiu ďalńích prameņov a podrobnosti o ņom sa nachádzajú
v spomínanom dodatku k Weltchronik. V porovnaní s predchádzajúcimi letopismi je teda
tento prameņ iste prínosnejńí.
Continuatio Claustroneoburgensis (IV, VI)
Aņ sedem pokraĉovaní pôvodných Annales Claustroneoburgenses vzniklo v kláńtore
augustiniánov v dolnorakúskom meste Klosterneuburg neďaleko Viedne. Spoloĉne mapujú
udalosti rokov 1075 – 1455.59
Continuatio Claustroneoburgensis IV obsahuje záznamy z rokov 1267 – 1279 a osobu
Ńtefana V. spomína trikrát. Continuatio Claustroneoburgensis VI má zápisy z rokov 1267 –
1288 a Ńtefanovo meno sa tu nachádza ńtyrikrát. Obe pokraĉovania vznikli pravdepodobne
na prelome 13. a 14. storoĉia.60 Vo vzťahu k uhorským dejinám a osobe Ńtefana V. patria
k najdôleņitejńím prameņom z mnou skúmaných letopisov. Jednotlivé zápisy v ńtvrtej a ńiestej
ĉasti sa od seba veľmi nelíńia, preto ich spracovanie uvádzam spoloĉne.
Ńtefan V. sa v oboch prameņoch spomína hneď v roku 1267. Ide o takmer totoņný
záznam o bliņńie neńpecifikovanom boji medzi Ńtefanom a Belom IV., ktorý letopisy vsadili
do roku 1267. Záznam má hodnotu najmä preto, ņe sa v ņom vyskytuje meno uņ spomenutého
rakúskeho rytiera, Henricha Prussla:
„Tohoţe roku pán Belo, kráľ Uhrov začal vojnu so svojím synom Štefanom, v ktorej
najodváţnejšie a najudatnejšie bojoval, a rukou samotného uhorského kráľa Štefana padol,
Henrich zvaný Prusslo, vojak z Rakúska.“61
Práve spomínaný Henrich ĉiastoĉne dopomohol k objasneniu tohto zápisu, pretoņe
prostredníctvom neho moņno tvrdiť, ņe tento zápis patrí do roku 1265 (nie 1267) a hovorí
o konci obĉianskej vojny v Uhorsku (1264 – 1265/1266). Informácie o jeho pôsobení
58

„...zwei hundert ritter oder mêr, ǀ knappen mit schilten und mit sper.“ Jansen Enikels Werke. Weltchronik,
Fürstenbuch. Anhänge I-II. In MGH Dt. Chron. III, s. 593.
59
BHMA I, s. 351-352.
60
KUZMÍK, ref. 19, s. 297-298, ĉ. 217.
61
„Item eodem anno dominus Bela rex Ungarorum cum filio suo Stephano bellum iniit, in quo bello fortissimu
set strennuissimus armorum et bellorum Hainricus dictus Pruzlo miles de Austria, per manum Stephani regis
Ungarie cecidit.“ Continuatio Claustroneoburgensis VI. In MGH SS IX, s. 743. Porovnaj Continuatio
Claustroneoburgensis IV. In MGH SS IX, s. 647.

67

HISTORIA NOVA 15

v sluņbách starńieho uhorského kráľovského páru opäť prináńa uņ viackrát spomínaný druhý
Dodatok k Weltchronik Jansena Enikela, ktorý sa o ņom zmieņuje ako o muņovi v sluņbách
kráľovnej Márie Laskarisovej a kráľa Bela IV. Od roku 1264 do svojej smrti zastával funkciu
richtára mesta Budín. Stal sa jedným z veliteľov Belových vojsk v bitke pri Isaszegu,62
po tom, ako ho kráľovná Mária poslala na pomoc kráľovskému vojsku Bela IV., a spolu s ním
údajne aņ 1000 ozbrojencov.63 Henrich síce bitku preņil, no bol zajatý a krátko po bitke
popravený.64 Podľa uņ citovaných prameņov ho popravil sám Ńtefan, kronika Jansena Enikela
má aj informáciu o tom, ako Henrich prosil pred smrťou Ńtefana o svoj ņivot.65
Jednoznaĉne najviac informácií prináńajú tieto letopisy o dianí bezprostredne pred
treťou uhorsko-ĉeskou vojnou, ale i o jej samotnom priebehu. Ńtefan V. sa spomína v týchto
súvislostiach viackrát v zápisoch z rokov 1270 a 1271. Ĉo sa týka roku 1270, oba letopisy
priniesli v podstate rovnaké informácie s drobnými obmenami, iná bola len formulácia
samotného textu. Pouņijem obńírnejńí text zo ńiesteho pokraĉovania:
„Český kráľ Otakar s uhorským kráľom Štefanom uzatvoril zmluvu o priateľstve
a mieri, ktorú sprostredkovali biskupi a šľachtici z oboch strán,66 a [Otakar] s vojskom
šľachticov postupoval do Korutánska. Pritom sa dobytím zmocnil pevností a hradov, ktoré
predtým ovládal korutánsky vojvoda Ulrich. Keď sa [Otakar] vracal cez Štajersko
do Rakúska, kráľ Štefan mu vyslal naproti ako lesť mnohých Kumánov a Uhrov, aby ho tak
mohli zabiť alebo zajať; keď sa to však spomenutý kráľ Otakar dozvedel, do Rakúska sa vrátil
inou cestou. Tieţ boli vidieť dôsledky a úklady jeho [Ńtefanovho] pustošenia, keď celú krajinu
medzi [Viedenským] Novým Mestom a Viedňou vraţdením a zajímaním ľudí a tieţ koristením
úplne vyhubili, a v zimnom období krvipreliatím suţovali mnoho klerikov, ţien, chlapcov,
mladých i starých.“67
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ZSOLDOS, ref. 26, s. 71.
Jansen Enikels Werke. Weltchronik, Fürstenbuch. Anhänge I-II. In MGH Dt. Chron. III, s. 594.
64
ZSOLDOS, ref. 26, s. 72.
65
Jansen Enikels Werke. Weltchronik, Fürstenbuch. Anhänge I-II. In MGH Dt. Chron. III, s. 595.
66
Continuatio Claustroneoburgensis IV má navyńe informáciu, ņe toto stretnutie, vyjednávanie a koneĉné
uzavretie zmluvy sa uskutoĉnilo v Hainburgu („in Hamburga“). Pozri Continuatio Claustroneoburgensis IV.
In MGH SS IX, s. 648.
67
„Otakarus rex Bohemie cum Stephano rege Ungarie per iuramentum utriusque et episcoporum et nobilium
fedus amicicie et pacis confirmans, in Karinthiam cum nobilium milicia progrediens ibidem castra et
municiones quas sibi ligaverat Ulricus dux Karinthie, expugnatas possedit. Cui eciam per Styriam versus
Austriam redeunti, rex Stephanus insidias per multos Comanos et Ungaros obviam destinavit, ut sic posset eum
occidere vel captivare; quo comperto predictus rex Otakarus per aliam viam Austriam intravit. Insidie vero
sencientes eius evasionem, totam terram intra Novam civitatem et Wiennam occisione hominum et capcione,
nec non et preda destruxerunt, multam stragem in clericos, matronas, pueros, iuvenes et senes tempore hyemis
exercentes.“ Continuatio Claustroneoburgensis VI. In MGH SS IX, s. 743. Porovnaj Continuatio
Claustroneoburgensis IV. In MGH SS IX, s. 648.
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Pre potreby ńtúdie nie je nutné vysvetľovať celý priebeh vojny a bojových operácií
do konca roku 1270, avńak treba objasniť cestu ĉeského kráľa do Korutánska. Uzatvorené
prímerie totiņ Přemysl Otakar II. vyuņil na presadenie svojich záujmov nielen v Korutánsku,
ale aj v Kransku.68 Kráľovské vojsko sa v novembri zmocnilo hlavného sídla odporu Filipa
Sponheimského, mesta Ľubľana a ďalńích miest, priĉom iné pramene hovoria, ņe na to pouņil
veľké mnoņstvo ozbrojených muņov.69 Filip sa musel uspokojiť s priznanými aquilejskými
dôchodkami. Ńľachta, ktorá sa odmietla poddať Přemyslovej moci sa utiahla do Uhorska
ku Ńtefanovi V. Podľa mierovej zmluvy z júla 1271 mali ísť predovńetkým o Viliama
zo Scharfenbergu a Mikuláńa z Löwenbergu. Uņ v decembri sa Přemysl Otakar II. vydal
na spiatoĉný pochod cez Alpy. V Judenburgu dosiahol prevedenie salzburských lén
do svojich rúk a vydal sa ďalej na sever,70 kde ho uņ ĉakalo spomínané vojsko „Kumánov
a Uhrov.“
Opisované udalosti spomenuli uņ Annales Mellicenses. Porovnanie citovaných textov
jasne naznaĉuje, ņe v porovnaní s Continuatio Claustroneoburgensis IV a VI sú znaĉne
nespoľahlivé a nepresné.
Záznamy týchto letopisov o pokraĉovaní tohto veľkého stredoeurópskeho konfliktu
medzi Přemyslom Otakarom II. a Ńtefanom V. v roku 1271 sú jednoznaĉne (spolu
s Continuatio Vindobonensis) jeho najvernejńím spracovaním:
„[Přemysl] Otakar, kráľ český a [vojvoda] rakúsky, súcitiac so skazou kresťanov,
poslal mnohé šíky vojakov z Moravy, Rakúska a Štajerska do Uhorska, a mnohé uhorské
oblasti plienením a vypaľovaním spustošili. V lete taktieţ prišiel kráľ Otakar, ktorý
po zhromaţdení ozbrojencov z Rakúska, Štajerska, Čiech a Korutánska, Saska, Poľska
a z ďalšieho nesmierneho mnoţstva krajín, mocne vtrhol do Uhorska, dobyl hrady Devín,
Stupava a ďalšie, v prvom útoku dobyl a obsadil Bratislavu a obyvateľov tohto mesta nechal
slobodných, bez ujmy a s prísľubmi ochrany, [a] pri tomto meste nechal cez Dunaj vystavať
drevený most. Mesto Bratislavu zabezpečil zásobami a ozbrojenou posádkou, potom s celým
svojím vojskom postúpil, a tiahnuc na Trnavu previedol mnohé šíky cez rieku Váh a celé
územie aţ po rieku Hron aj s nitrianskym biskupstvom úplne spustošili. Keď to videl miestny
68

VANÍĈEK, ref. 23, s. 131.
„Eodem anno Ottakarus manu valida Karinthiam intravit, et cum magna multitudine virorum armatorum
civitatem Laibach, Lantstrass, et adjacentes eisdem munitiones sibi assignates expugnavit.“ Anonymi
Coenobitae Zwetelensis Chonicon. In Scriptores Rerum Austriacarum plurimam partem nunc primum
editorum. Ed Hieronymus PEZ. Lipsiae : Sumptibus Joh. Frid. Gleditschii B. filii, 1730, s. 984. (ďalej len SRA)
70
Ďalńie pramene sa zmieņujú o tom, ako „si Přemysl Otakar podrobil krajinu Korutánsko“ („Rex Otakarus
terram Karinthie sibi subiungavit...―). Continuatio Praedictorum Vindobonensium. In MGH SS IX, s. 729.
Ďalej sa v rakúskej letopiseckej spisbe hovorí o prísahe ńľachty Rakúska, Ńtajerska a Korutánska do rúk
Přemysla Otakara II. Annales Sancti Rudberti Saliburgenses. In MGH SS IX, s. 798.
69
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biskup, ďalšie sídla spolu s obyvateľmi mesta Trnava, kvôli spravodlivosti a milosrdnému
súcitu kráľa Otakara, prijali svoju podriadenosť a [jeho] ochranu a sľúbili mu zachovať
poslušnosť a vernosť. Po jeho odchode však sami od svojich sľubov odstúpili. Keď sa
[Přemysl Otakar] vrátil so svojím vojskom do Bratislavy, po drevenom moste prekročil Dunaj,
obľahol a dobytím obsadil hrad Altenburg, mesto Mošon a ďalšie mestá, ktorých obyvateľov
presídlil, Altenburg znova opravil, Mošon vyraboval. Keď pritiahol na tieto hranice, získal
výhodu a po ďalšie dni odpočíval s jazdcami na poli. Pretoţe sa uhorský kráľ Štefan bál
o jeho spomenuté územia a verných jeho vláde, zhromaţdil Kumánov, Ruténov (Rusov),
Grékov, Bulharov, Slovanov, Uhrov a ďalších ľudí z nespočetného mnoţstva jeho dŕţav,
a osobne sa ponáhľal bez strachu naproti kráľovi Otakarovi a jeho vojsku. (...) Ale uţ v prvom
útoku a zráţke boli [Uhri] obrátení na útek a prenasledovaní vojskom kráľa Otakara, mnohí
sa utopili alebo boli zabití aţ pokiaľ neutiekli za rieku Rába. Potom sa kráľ Otakar
so všetkými

svojimi

vojakmi

za

suţovania

horúčav

a veľkých

tiesní

vrátil

späť

k Bratislavskému hradu a vrátil sa cez most s povozmi, jazdcami a korisťou. Po 7-týţdňovej
ceste s vojskami opustil územie Uhorska, ktoré bez väčšieho odporu spustošil, (a) šťastne sa
vrátil. Keď sa však uhorský kráľ Štefan dozvedel, ţe jeho [Přemyslovo] vojsko bolo
po odtiahnutí rozpustené, vyslal do Rakúska a na Moravu 30 tisíc silných vojakov, ktorí ihneď
a bez varovania napadli a poţiarmi vyplienili mnohé dediny na Morave, zabíjali a zajímali
chudobných a ţeny, deti odvliekli a onedlho sa opäť vrátili do Uhorska...“71
71

„Otakarus rex Bohemie et Austrie condolens perdicioni Christianorum, multas turmas militum ex Moravia et
ex Austria et de Styria versus Ungariam destinavit; qui iri multis prosperati, multas provincias Ungarie preda
et incendio devastaverunt. Item estate veniente idem Otakarus rex, collecta armatorum ex Austria, Styria,
Bohemia et Karinthia, Saxonia, Polonia, et ex aliis terris, inmensa multitudine Ungariam violenter Ingrediens,
castris Tewen et Stampha et aliis quibusdam expugnatis, Posonium in primo impetu expugnat et capit,
dimittens liberos et illesos inhabitatores eiusdem urbis; ab ipsa urbe trans Danubium ligneum pontem
construens, et propugnaculis muniens confirmavit. Quibus peractis cum toto exercitu suo, urbe Posonie
victualibus et armatis munita, versus Tyrna progrediens multas acies trans fluvium Woch direxit, que usque ad
fluvium Gran omnes illas provincias cum episcopatu Nitra devastaverunt. Quod videntes episcopus videlicet
eiusdem loci et alii castrenses simul cum urbanis civitatis Tyrna, composicioriem et proteccionem apud regem
Otakarum ob sue pietatis et misericordie compassionem obtinuerunt, eidem fideliter et obedire et adherere
promittentes; eo recedente ab eisdem terminis ipsi a promisso et a fidelitate eius recesserunt. Ipse vero cum
exercitu suo Posonium rediens, Danubium per pontem ligneum transivit, castrum Altenburch et civitatem
Misenburch obsidens et impugnans cepit, dimittens habitatores illesos, Altenburch munivit, Misenburch
destruxit. Quibus peractis in eisdem terminis propter commodum equorum in pratis per dies aliquos requievit.
Rex vero Ungarie Stephanus, perdicionem terre et dileccionem sue gentis timens, Comanorum, Rutenorum,
Grecorum, Bulgarorum, Belachorum, Ungarorum et aliorum suarum terrarum habitatorum inmensa
congregata multitudine, personaliter regi Otakaro et suo exercitui occurrere non audens. (...) Sed in ipso
primo irruitu et congressu fugam inientes, insequente exercitu regis Otakari, submersis et occisis pluribus
usque trans fluvium Raebniz sunt fugati. Porro rex Otakarus cum omnibus suis armatis, ex estu et labore
nimium fatigatus, ad castra rediens cum curribus et equitibus et preda Posonium est trans pontem reversus.
Deinde mane facto ad proprias terras dimissis exercitibus post spacium 7 ebdomadarum, quibus nullo
resistente cum exercitu suo Ungariam violenter devastaverat feliciter remeavit. Quod comperiens Stephanus
rex Ungarie, cuius exercitus propter fugam dilapsus fuerat, 30 milia hominum forcium in Austriam et
Moraviam destinavit, qui subito irruentes multas villas in Moravia incendio consumentes, occisis et captivatis
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Vzhľadom na rozsiahlosť a pomerne veľkú presnosť citovaného historického prameņa,
sa vo svojich prácach o Continuatio Claustroneoburgensis VI opiera väĉńina súĉasných
historikov.72 Dovoľujem si tvrdiť, ņe tento letopis je pre spoznanie vlády Ńtefana V. jedným
z najdôleņitejńích, pretoņe ako jeden z mála naraĉných prameņov prináńa kvalitné
a neskresľujúce informácie o tretej uhorsko-ĉeskej vojne. V porovnaní s ostatnými prameņmi,
ktorým sme uņ v tomto texte venovali pozornosť, spomína vo zvýńenej miere postup vojsk,
konkrétne lokality, a nie je výrazne propřemyslovský.
Ĉo sa týka opisu udalostí roku 1271, týkajúcich sa Ńtefana V. v Continuatio
Claustroneoburgensis IV, nachádza sa tu len krátky zápis, ņe Přemysl Otakar II. vtrhol
do Uhorska a obsadil mnohé pevnosti. Ńtefan V. sa tu spomína len nepriamo, v súvislosti
s neskorńím vpádom Kumánov a Uhrov do Rakúska a na Moravu.73
Záznam z roku 1272 sa opäť obmedzuje len na konńtatovanie Ńtefanovej smrti,74
priĉom ńieste pokraĉovanie túto udalosť úplne vynecháva.
Continuatio Zwetlensis III
Letopis vznikol v cisterciánskom kláńtore Zwettl v Dolnom Rakúsku, ako jedno
zo ńtyroch pokraĉovaní pôvodných Annales Zwettlenses. Letopis má údaje z rokov 1241 –
132975 a meno Ńtefana V. sa vyskytuje len v treťom pokraĉovaní, aj to len jedenkrát
v súvislosti s jeho smrťou v roku 1272.76
Aj keď má letopis pomerne podrobné zápisy o viacerých udalostiach, ktorých
priamym úĉastníkom bol aj Ńtefan, menovite sa nevyskytuje ani pri opise bitky
pri Kressenbrunne, nenachádza sa tu ņiadna informácia o dianí v ńesťdesiatych rokoch
v Uhorsku, a ani zápis o tretej uhorsko-ĉeskej vojne nedosahuje úroveņ uņ spracovaných
predońlých letopisov.
V spomínanom kláńtore vńak vzniklo eńte jedno (podrobnejńie) dielo, tzv. Zwettelská
kronika (lat. Anonymi coenobitae Zwetlensis Chronicon ab a. Ch. 928 ad a. 1386).77 Ide vńak
o kroniku, a preto pre rúto prácu nie je dôleņitá.

pauperibus, mulieribus et infantulis abductis, mox in Ungariam redierunt...“ Continuatio Claustroneoburgensis
VI. In MGH SS IX, s. 743-744.
72
Detailný priebeh vojny, ku spracovaniu ktorého bol podkladom aj tento letopis pozri napr. ŅEMLIĈKA,
ref. 22, s. 147-150; VANÍĈEK, ref. 23, s. 132-136; RUTTKAY – KLEIN – MARSINA, ref. 25, s. 146.
73
Continuatio Claustroneoburgensis IV. In MGH SS IX, s. 648.
74
„Stephanus rex Ungarie obiit.“ Tamţe.
75
BHMA I, s. 152-153.
76
„Anno Domini 1272 Stephanus rex Ungarie obiit.“ Continuatio Zwetlensis III. In MGH SS IX, s. 656.
77
SRA I, s. 974-1001.
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Historia annorum 1264 – 1279
Ide o ďalńí latinsky písaný letopis viedenskej proveniencie, známy tieņ pod názvom
Historia Vindobonensis. Z názvu vyplýva, ņe pokrýva obdobie rokov 1264 – 1279, autor je
neznámy.78 Ide o prameņ pomerne nepresný, s neveľkým významom pre pôsobenie Ńtefana
V. v stredoeurópskom priestore, snáď s výnimkou nepresného zápisu z roku 1267. Celkovo sa
Ńtefan v letopise spomína trikrát.
Prvá zmienka pochádza uņ z roku 1264, no len v súvislosti so svadbou svojho
mladńieho

brata

Bela

Dobrého

s Kunigundou

Brandenburskou,

najstarńou

dcérou

brandenburského markgrófa Ota III.: „...Belo, brat uhorského kráľa Štefana...“79
K roku 1267 autor zaznamenal bliņńie neńpecifikované boje, ktoré údajne vypukli
medzi Ńtefanom V. a Belom IV. v Uhorsku:
„V čase toho roku uhorský kráľ Belo viedol vojsko proti svojmu synovi. Náhle však bol
od kráľa Štefana obkľúčený a napadnutý. A veľké mnoţstvo vojakov bolo usmrtených
a ďalších šľachticov pomocou vojska napriek tomu (Ńtefan) mocne zajal. Teda uţ spomenutý
kráľ Belo, posilnený zlosťou a naplnený hanbou z takého veľkého víťazstva (svojho) syna,
opäť zhromaţdil a do zbrane povolal vojsko. Ale kráľ Štefan sa mu odváţne a statočne
ponáhľal naproti, a podporený šťastím na ďalšom mieste obrátil otcovo vojsko na útek
a v bojovej zráţke ďalších pobil, iných, aj s palatínom kráľa Bela, zajatých odvliekol. Potom
kráľ Štefan uţ štvrtý raz tohto roku vybojoval slávne víťazstvo, predsa však s nemalou stratou
na svojej strane.“80
Bolo by nesprávne tvrdiť, ņe tieto udalosti boli skutoĉne súĉasťou nejakej neznámej
vojny v Uhorsku z roku 1267. Celý priebeh vojny opísanej letopiscom sa aņ priveľmi podobá
udalostiam z obĉianskej vojny v Uhorsku z rokov 1264 – 1265. Poĉnúc informáciami
o obkľúĉenom vojsku Bela IV. pripomínajúcimi obliehanie hradu Feketehálom v jeseni roku
1264, ktorému sa vtedy Ńtefanove jednotky ponáhľali na pomoc; cez zajatie „palatína kráľa
Bela“, ktorým pisár zaiste naráņal na zajatie palatína Henricha z Kyseku a jeho synov v bitke
pri Isaszegu v marci 1265; aņ po konńtatovanie viacnásobných úspechov mladńieho kráľa
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KUZMÍK, ref. 19, s. 302, ĉ. 228.
„...Bela, frater Stephani regis Ungarie...“ Historia Annorum 1264-1279. In MGH SS IX, s. 649.
80
„In tempore eiusdem anni Bela rex Ungarie contra filium suum Stephanum misit exercitum. Qui subito a rege
Stephano vincitur et oppugnatur. Et magna occisa hominum multitudine, ex eodem nichilominus exercitu
potenter quosdam comites captivavit. Igitur iam dictus rex Bela ira succensus suffususque verecundia de tanta
filii Victoria, rursus cogit et ad arma vocat exercitum. Cui audacter rex occurit Stephanus: quoniam audaces
fortuna iuvat, patris exercitum vice altera in fugam vertit, et in congressu belli alios occidit, alios cum palatino
regis Bele captivos adduxit. Porro rex Stephanus eodem anno de parte suo laudabiles quater triumphi titulos
reportavit, suorum tamen non modica cum iactura.“ Tamţe, s. 650.
79
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Ńtefana v tomto roku.81 Tieto dôvody nás preto vedú ku konńtatovaniu, ņe Historia Annorum
1264-1279 jednoducho (tak ako v prípade Continuatio Claustroneoburgensis IV, VI
a Continuatio Vindobonensis) k roku 1267 chybne zaradila udalosti z predchádzajúcich
rokov. Napriek tomu vńak majú nemalý význam. Ide o jediný ucelený opis obĉianskej vojny
z rokov 1264 – 1265, zachytený naraĉným prameņom. Literatúra tomuto opisu doteraz
nevenovala zvláńtnu pozornosť pravdepodobne z dôvodu, ņe informácie v ņom sú neúplné,
bez akýchkoľvek názvov lokalít alebo zúĉastnených osôb. Vńetky tieto informácie sa
útrņkovito zachovali v jednotlivých listoch a listinách, ktoré boli (najmä Ńtefanom a jeho
nástupcami) vydávané od druhej polovice roka 1265.
Posledný raz sa meno Ńtefana V. objavuje aņ v zápise z roku 1270, keď letopis
jednoducho konńtatuje, ņe po smrti svojho otca, kráľa Bela IV. nastúpil na trón.82 Text uņ
neobsahuje zmienky o priebehu tretej uhorsko-ĉeskej vojny, letopisec na druhej strane
pri informácii hovoriacej o smrti Bela IV. venuje pozornosť jeho ĉinnosti eńte z obdobia
bojov s rakúskym vojvodom Fridrichom II. Bojovným z polovice 40. rokov 13. storoĉia.
K roku 1271 patrí pomerne struĉný a nepresný zápis o dianí poĉas spomínanej
uhorsko-ĉeskej vojny, no Ńtefanovo meno sa tu nespomína. V celom zápise sa nenachádza ani
akákoľvek zmienka o uhorskom vojsku alebo jeho ĉinnosti. Navyńe je vynechaných mnoho
dôleņitých udalostí (napríklad chronologicky je dobytie mesta Trnava postavené pred dobytie
Bratislavy).83
Ĉo sa týka celkovej výpovednej hodnoty tohto prameņa pre informácie relevantné
k ĉinnosti Ńtefana V., treba konńtatovať, ņe ide o prameņ s minimálnym prínosom. Azda
jediné uņitoĉné informácie pozorujeme v ĉasti venovanej obĉianskej vojne v Uhorsku z rokov
1264 – 1265/1266 a to hlavne z dôvodu, ņe ide o jediný opis celého priebehu tejto vojny,
zachyteného naraĉným prameņom.84
Continuatio Vindobonensis a Auctarium Vindobonense
Aj keď oba predmetné pramene vznikli nezávisle od seba, vzhľadom na charakter
a formu zápisov v Auctarium Vindobonense som sa rozhodol zlúĉiť ich do jednej ĉasti.

81

Pre hlbńie poznanie týchto udalostí je potrebné ńtúdium diplomatických prameņov, prípadne maďarskej
odbornej literatúry. Pozri ZSOLDOS, ref. 26, 172 s.
82
„Igitur anno Domini 1270 Bela rex Ungarie obiit. (...) Igitur rege Bela mortuo regnavit pro eo filius eius
Stephanus.“ Historia Annorum 1264-1279. In MGH SS IX, s. 651.
83
Tamţe.
84
Ostatné pramene prináńajú k tejto udalosti len ĉiastoĉné informácie, najmä k pôsobeniu Henricha Prussla
v tomto konflikte. Pozri ĉasti, zaoberajúce sa Conionuatio Sancrucensis II a Continuatio Claustroneoburgensis
IV a VI.
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Anály Continuatio Vindobonensis vznikli vo Viedni pravdepodobne v prvej polovici
14. storoĉia. Ide o prameņ pomerne podrobný, ktorého zápisy majú ĉasto charakter
rozsiahlych kronikárskych prác. Obsahuje záber rokov 1267 – 1327. Z textu letopisov
usudzujeme, ņe ich autor musel byť vynikajúco informovaný o dianí v rakúskych krajinách, aj
v okolitých ńtátoch. Samotný Ńtefan V. sa tu spomína v ńtyroch zápisoch, priĉom hodnota
jednotlivých informácií je ĉasto porovnateľná (ak nie aj vyńńia) ako v Continuatio
Claustroneoburgensis VI.
K roku 1267 sa opäť spomína zápis o Henrichovi Prusslovi aj s dodatkom o jeho
popravení samotným Ńtefanom V. Táto informácia je pravdepodobne, vzhľadom
na nevýznamné rozdiely, prevzatá z Continuatio Claustroneoburgensis VI, ĉo by mohlo byť
podporené aj geografickou blízkosťou miest vzniku oboch prameņov.85
Bohaté informácie majú zápisy z roku 1270. Na zaĉiatku sa opäť spomína, ņe Ńtefan
nastúpil na uhorský trón po smrti Bela IV.86 Ďalej sa spomína stretnutie Ńtefana V.
a Přemysla Otakara II. „na ostrove situovanom medzi Bratislavou a Pottenburgom“,87 o ĉom
sa zmieņovali uņ Annales Mellicenses. Informácie o tomto stretnutí sú porovnateľné
s Melckými análmi. Letopis má aj informáciu o zimnom pustońení Kumánov a Uhrov
v Rakúsku, opäť takmer obsahovo zhodnú s Continuatio Claustroneoburgensis VI. Jedinou
novou informáciou je (iste zveliĉený) poĉet aņ 50 tisíc vojakov, ktorí toto pustońenie mali
vykonať.88
Úplne nové informácie prináńa letopis v súvislosti s ĉinnosťou rakúskej ńľachty,
namierenej proti Ńtefanovi V. Podľa letopisu rakúska ńľachta dokonca ani neĉakala
na koordináciu zo strany Přemysla Otakara II., ale po Ńtefanovom útoku z konca roka 1270
vytvorila tzv. „...spoločenstvo šľachty, ktorého kapitánom bol Siegfryd Waehingarius z rodu
Sirockých. [Títo], chceli vtrhnúť kvôli koristi do Uhorska, no zima nebola taká veľmi tuhá,
ţe keď chceli prekročiť nejaké [zamrznuté] jazero, veľké mnoţstvo ozbrojencov sa utopilo;
a na tomto mieste sa zahynulo 40 významných šľachticov a ďalších 300 silných muţov.“89
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Pozri ĉasť venovanú Continuatio Claustroneoburgensis IV a VI.
„Item eodem anno rex Ungarorum Bela (...) obtinerunt. Cui filius suus rex Stephanus succesit.“ Continuatio
Vindobonensis. In MGH SS IX, s. 703.
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Tamţe.
88
„...cum 50 milibus Ungarorum et Comanorum...“ Tamţe.
89
„...societas nobilium, quorum capitaneus erat Sifridus Waehingarius consanguineus Orphanorum, volens per
rapinam Ungariam intrare, et frigus erat maximum, et cum lacum quendam transire vellent coagulatum vero
eorum totque virorum armatorum confracta submersi sunt ibidem qui erant noti nobilium 40, aliorum vero
fortium numeratu 300.“ Tamţe, s. 703.
86
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Akcie tohto spoloĉenstva teda neboli veľmi úspeńné, o ĉom svedĉí aj fakt, ņe ďalńie
zmienky alebo náznaky nejakej ich ĉinnosti sa uņ v dostupných prameņoch do roku 1272
nevyskytujú.
Rok 1271 zachytáva do veľkej miery zhodný opis postupu ĉeských spojencov
cez Uhorsko v lete roku 1271. Aņ na malé rozdiely v doplnených lokalitách v Uhorsku
obsadených Přemyslom Otakarom II., je zápis zhodný s opisom vojny v Continuatio
Claustroneoburgensis VI. Okrem v ņom spomínaných obsadených lokalít (Devín, Stupava,
Bratislava, Trnava, Nitra, Altenburg a Mońon) sa tu spomína eńte Svätý Jur („castrum
Sanctum Georium“), Pezinok („castrum Poesinge“) a hrad Ĉervený kameņ („Piberspurch“),
ktoré boli dobyté poĉas pochodu vojsk ďalej na Trnavu po obsadení Bratislavy.90 Zápis
pokraĉuje opisom bitky pri rieke Rába:
„Medzitým sa uhorský kráľ Štefan s nespočítateľným mnoţstvom Kumánov a Uhrov
ponáhľal postaviť sa českému kráľovi, ktorý táboril neďaleko rieky, zvanej Rába. Ale proti
kráľovi Čechov nemohol nič robiť a keď sa zrazili, mnohí (z Uhrov) sa utopili a na úteku boli
pozabíjaní.“91
Podľa citovaného prameņa ĉeská strana oslavovala veľké víťazstvo, no opis priebehu
bitky sa opäť nápadne podobá zráņke pri Kressenbrunne spred desiatich rokov.92 O tom, ako
pravdepodobne bitka dopadla, som sa uņ v krátkosti zmienil vyńńie. Ńtefan sa spomína
pod rokom 1271 eńte v súvislosti s jeho vpádom do Rakúska. Zápis je opäť významovo úplne
totoņný s Continuatio Claustroneoburgensis VI.93
Auctarium Vindobonense je ďalńím prameņom viedenskej proveniencie. Ĉasovo
pokrýva obdobie rokov 893 – 1275 a má charakter rozsahovo krátkych, doplnkových zápisov
pravdepodobne k niektorým z viedenských letopisov, pretoņe významné politické udalosti sú
väĉńinou vynechané. Nepriamo sa tu spomína bitka pri Kressenbrunne z roku 1260. Pri tomto
zápise je tieņ jedinýkrát spomenuté meno Ńtefana V. Hovorí sa tu, ņe po tom, ako Přemysl
Otakar II. zvíťazil nad uhorskými kráľmi Belom a Ńtefanom, zaloņil mesto Marcheg.94
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Tamţe.
„Interea rex Stephanus Ungarie, maxima multitudine Comanorum tam Ungarorum collecta in oppositum regi
Bochemie venit, in aquam dictam Rebintz se locavit. Sed contra regem Bochemie nichil facere potuerunt, tam
ex ipsis scilicet Ungaris, qui predictam occulte transierunt, plurimi submergebantur, et ad adversariis sunt
occisi.“ Continuatio Vindobonensis. In MGH SS IX, s. 704.
92
Porovnaj napr. Annales Sancti Rudberti Salisburgenses. In MGH SS IX, s. 795; Continuatio Zwetelensis III.
In MGH SS IX, s. 655 a ďalńie.
93
Porovnaj Continuatio Claustroneoburgensis VI. In MGH SS IX, s. 743-744; Continuatio Vindobonensis.
In MGH SS IX, s. 704.
94
„(Civitas in Marhecke ab Otakaro rege Bochemie construitur) iuxta flumen Marchiam ubi aliquando idem rex
Boemie a regibus Ungarie, videlicet Bela et Stephano, victoriam acceperat gloriosam.“ Auctarium
Vindobonense. In MGH SS IX, s. 724.
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Informácia je datovaná do roku 1267, no vieme, ņe mesto bolo zaloņené uņ na zaĉiatku
ńesťdesiatych rokov.
Continuatio Praedicatorum Vindobonensium
Ďalńí prameņ viedenského pôvodu obsahuje zápisy z rokov 1025 – 1283. Vznikal
postupne v druhej polovici 13. storoĉia.95 Vyskytuje sa aj pod názvami Annales
praedicatorum Vindobonensium, Chronicon rerum per Austriam vicinasque regiones
gestarum, alebo skrátene Chronica Aurea. Nemecký preklad týchto letopisov bol zverejnený
v Archiv für österreichische Geschichte. Fontes IX96 pod názvom Chronicon von
Oesterreich.97
Prvýkrát sa Ńtefan V. spomína opäť v súvislosti s bitkou pri Kressenbrunne, teda
v zápise z roku 1260. Okrem zmienky, ņe pri úteku uhorských vojsk sa mnoho vojakov
utopilo v rieke Morave, sa tu nachádza zmienka, ņe rovnaký osud mal postihnúť ďalńích
vojakov aj v rieke Váh („in flumine Wach“). Túto informáciu ņiaden z doteraz spracovaných
prameņov neuchoval.98
Podobne záznam z rokov 1270 a 1271 má vcelku dobrú výpovednú hodnotu s dobrým
opisom vńetkých dôleņitých udalostí predchádzajúcich tretej uhorsko-ĉeskej vojne, aj jej
samotnému priebehu. Po konńtatovaní nástupu Ńtefana V. na trón po smrti Bela IV. je tu
zaznaĉené stretnutie na Dunaji s Přemyslom Otakarom II. i útok Kumánov a Uhrov
na Rakúsko, ktorý sa podľa letopisu mal uskutoĉniť v novembri. Priebeh udalostí roku 1271
je taktieņ postavený na pravdivom základe, no neprináńa ņiadne nové informácie, ktoré by
pomohli k lepńej rekonńtrukcii samotného konfliktu.99
Ĉo sa celkového hodnotenia týka, letopis okrem chabej a ťaņko overiteľnej zmienky
o rieke Váh, k vláde a pôsobeniu Ńtefana V. neprináńa nijaké podstatné informácie. Udalosti
sú síce popísané v presnom chronologickom slede, no v porovnaní s kvalitami pokraĉovaní
Viedenského a ńiesteho Klosterneuburgského majú len malý význam. Pozornosť je venovaná
najmä ńtvrtej uhorsko-ĉeskej vojne (1272 – 1273) a následnému vývoju, ktorý zaĉal
ovplyvņovať uņ Rudolf Habsburský a vyvrcholil koneĉnou bitkou medzi dedinami Dürnkrut
a Jedenspeigen na Moravskom poli v auguste 1278.
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BHMA I, s. 352.
Archiv für österreichische Geschichte. Fontes IX. Dostupné na internete:
<www.archive.org/details/bub_gb_RIwJAAAAIAAJ>
97
KUZMÍK, ref. 19, s. 303, ĉ. 230.
98
Continuatio Praedicatorum Vindobonensium. In MGH SS IX, s. 728.
99
Tamţe, s. 728-729.
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Annales sancti Rudberti Salisburgenses
Posledným letopisom rakúskej proveniencie, zmienujúci sa o Ńtefanovi V. sú tzv.
Salzburské anály svätého Rudberta. Ako vyplýva z názvu, vznikli v Salzburgu a obsahujú
informácie od zaĉiatku náńho letopoĉtu aņ do roku 1286. Ĉiastoĉne ĉerpajú z Annales
Mellicenses, ĉomu zodpovedajú aj niektoré z nich prevzaté nepresnosti.100 Aņ do roku 1186
autor pouņíval eńte predlohu ďalńej, pravdepodobne nezachovalej kompilácie rakúskych
letopisov. Postupne sa k nim pripájali viaceré pokraĉovania, ktoré sa vńak skúmanej
problematiky nedotýkajú.101 Ide o letopis veľkého rozsahu, autor bol iste literárne zdatný,
pretoņe výklad udalostí podáva úplne iným ńtýlom, ako vńetky predchádzajúce pramene.
Okrem toho letopisy obsahujú aj zápisy o historických udalostiach v ďalńích európskych
krajinách, ĉasto sa tu spomína dianie na Pyrenejskom polostrove, v Anglicku, Francúzsku
a podobne.
Musíme vńak konńtatovať, ņe pre skúmanie vlády Ńtefana V. nemajú veľkú hodnotu.
Uhorského kráľa spomínajú dva razy. Prvá zmienka o ņom pochádza aņ z roku 1270, keď je
opäť opísané stretnutie na Dunaji, v porovnaní s predchádzajúcimi prameņmi bez výrazných
odlińností. Podobne je tomu aj pri zmienke o Přemyslovej ceste do Korutánska a Kranska
a pustońení Kumánov a Uhrov v Rakúsku a na Morave v zime roku 1270.102
Nedostatoĉne je opísaný tieņ priebeh tretej uhorsko-ĉeskej vojny v roku 1271.
Spomenuté je tu len obliehanie a dobytie hradu Bratislava („Bozonio castro“), po ktorom
autor udáva ako ďalńiu udalosť aņ sprostredkovanie mierovej zmluvy biskupmi z Uhorska
i Ĉiech („...mediantibus episcopis Bohemie et Ungarie...“),103 ĉo je vńak len polopravda. Dņa
2. júla 1271 vydali uhorskí biskupi listinu, v ktorej napomínajú Ńtefana, aby dodrņiaval
doĉasný mier a zmieril sa s ĉeským kráľom.104 V tom ĉase Ńtefanove vojská obliehali
Bratislavu, ktorú eńte stále drņala viedenská posádka, ustanovená Přemyslom Otakarom II.
po dobytí mesta. Koneĉné mierové zmluvy boli vydané uņ 3. júla 1271 pred Bratislavou
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Porovnaj Annales Mellicenses.
KUZMÍK, ref. 19, s. 301-302, ĉ. 226.
102
Annales sancti Rudberti Salisburgenses. In MGH SS IX, s. 798.
103
Tamţe, s. 799.
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ŅEMLIĈKA, ref. 22, s. 150; MNL DF 287454.
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z uhorskej strany,105 a 14. júla 1271 v Prahe z ĉeskej strany.106 V koneĉnej mierovej zmluve
úlohu sprostredkovateľov biskupi nezastávali.107
Zhrnutie a porovnanie
Ńtúdia kriticky hodnotí a analyzuje celkom jedenásť letopisov rakúskeho pôvodu,
ktoré venovali akúkoľvek pozornosť osobe uhorského kráľa Ńtefana V. V porovnaní
s ostatnými stredoeurópskymi letopiseckými tradíciami tvorí najväĉńiu a najpodrobnejńiu
skupinu práve rakúska spisba. V uhorskej stredovekej spisbe sa Ńtefanovi V. dostalo len málo
pozornosti, o nieĉo viac z jeho aktivít zachytávajú letopisy ĉeského, poľského, bavorského
a italského pôvodu, isté zmienky sa dajú nájsť aj v letopisoch proveniencie iných európskych
oblastí, no ide väĉńinou o zmienky veľmi struĉné a ĉasto i nepresné, s veľmi malou
výpovednou hodnotou.
Spomínané pramene vznikali prevaņne v druhej polovici 13., resp. prvej polovici 14.
storoĉia. Ńtefan V. sa v záznamoch objavuje prvýkrát uņ v roku 1259, kedy eńte pôsobil ako
ńtajerský vojvoda. Ńtefan V. zomrel v roku 1272 a z toho roku pochádza aj najmladńia
zmienka o jeho vláde. V rozmedzí týchto trinástich rokov sa Ńtefan v predmetných letopisoch
spomína, priamo alebo nepriamo, aņ ńtyridsaťsedemkrát.
Rakúski letopisci boli voĉi Ńtefanovi ĉasto naladení výrazne negatívne, keďņe takmer
celé toto obdobie bolo územie vtedajńieho Rakúskeho vojvodstva pod správou ĉeského kráľa
Přemysla Otakara II. V porovnaní so záznamami, v ktorých sa spomína aj jeho otec Belo IV.,
sú vńak pri Ńtefanových aktivitách pouņité výrazne negatívnejńie slová.
V súvislosti so Ńtefanom V. rakúske letopisy venovali pozornosť v rozliĉnej miere aņ
ôsmim hlavným historickým udalostiam modelujúcim smerovanie stredoeurópskej politiky
v tomto období. Ďalńie tri razy je spomenutý v súvislosti s inými udalosťami, o ktorých sa
pramene zmienili výnimoĉne po jedenkrát.
K roku 1259 sa viaņe Ńtefanov vpád do Korutánska, ktorý sa neskôr stal hlavnou
zámienkou pre rozpútanie druhej uhorsko-ĉeskej vojny o babenberské dediĉstvo. Záznam
o tomto útoku sa nachádza v dvoch prameņoch, v Continuatio Lambecensis a Continuatio
Sancrucensis II, no obmedzuje sa len na konńtatovanie o jeho uskutoĉnení.
105

Napr. CDH V/1, s. 124-126; CDAC III., s. 247-255, ĉ. 152; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
V/2. Ed. Jindřich ŃEBÁNEK – Sáńa DUŃKOVÁ. Pragae : Sumptibus Academiae scientiarum
Bohemoslovacae, 1981, s. 247-260, ĉ. 636-637.
106
Napr. Codex Iuris Bohemici I. Ed. Hermenegild JIREĈEK. Pragae : Typis et Sumptibus typographi I. L.
Kober, 1867, s. 247-260 ; CDB V/2, s. 247-260, ĉ. 636-637.
107
Podrobná analýza tejto rozsiahlej mierovej zmluvy je publikovaná v starńej ńtúdii. Pozri PALKO, ref. 1, s. 2329.
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Bitka pri Kressenbrunne z roku 1260 bola iste povńimnutiahodnou udalosťou
pre vńetkých autorov spomenutých letopisov. Záznam o nej s krátkym opisom samotnej bitky
sa nachádza dokonca aj v Continuatio Lambacensis, avńak menovite neuvádza ani jedného
z uhorských kráľov (okrem Ńtefana sa jej zúĉastnil aj jeho otec, kráľ Belo IV.).
Obĉianska vojna v Uhorsku v rokoch 1264 – 1265/1266 medzi Ńtefanom a Belom IV.
sa priamo rakúskeho prostredia nedotkla, no aj tak sú rakúske pramene v podstate jedinými
existujúcimi naraĉnými textami, ktoré o tejto vojne informácie prináńajú. Viedenský letopis
Historia annorum 1264 – 1279 zachytila takmer celý priebeh bojov, okrem iného aj ich ĉasť,
ktorá sa odohrávala aņ na území Sedmohradska. Aj keď je opisovaný priebeh v tomto prameni
chronologicky presný, neprináńa ani jednu geografickú lokalitu a okrem hlavných aktérov
konfliktu (Ńtefana a Bela IV.) ani ņiadnych iných zúĉastnených. O vńetkých týchto
informáciách sa dozvedáme jedine z prameņov charakteru diplomatického. Ďalńie tri pramene
majú zmienky o pôsobení pôvodne rakúskeho rytiera Henricha Prussla v sluņbách starńieho
kráľovského páru. Ide o Continuatio Claustroneoburgensis IV a VI, ktoré boli s veľkou
pravdepodobnosťou predlohou pre mladńie Continuatio Vindobonensis, pretoņe záznamy
v nich sú takmer totoņné. Spomenuté pramene sú teda jedinými letopismi, ktoré tento konflikt
aspoņ ĉiastoĉne zachytili.
Zápis o smrti kráľa Bela IV. a nástupe Ńtefana V. na uhorský trón v roku 1270 je
obsiahnutý v takmer vńetkých prameņoch, ktoré ĉasovo pokrývajú toto obdobie. Podobne je
tomu tieņ pri zápise Ńtefanovej smrti o dva roky neskôr.
Je samozrejmé, ņe najviac informácií sa dá z rakúskych letopisov vyťaņiť z obdobia
samostatnej Ńtefanovej vlády (1270 – 1270), pretoņe takmer okamņite po smrti Bela IV. sa
skoro desaťroĉie trvajúca stabilita nastolená viedenskou mierovou zmluvou po druhej
uhorsko-ĉeskej vojne v marci 1261 zaĉala narúńať. Eńte v druhej polovici roku 1270 sa
odohrali dve významné politické udalosti. Prvou bolo stretnutie Přemysla Otakara II.
so Ńtefanom V. na jednom z dunajských ostrovov, na ktorom bolo dohodnuté aņ dvojroĉné
prímerie medzi oboma kráľmi. Stretnutie je spomenuté v oboch ĉastiach Continuatio
Claustroneoburgensis, ďalej Continuatio Vindobonensis, Continuatio Praedicatorum
Vindobonensium a tieņ v Annales sancti Rudberti Salisburgenses. Vńetky tieto pramene sa
v opise stretnutia líńia len vo veľmi malej miere. Ńtefanov vpád do Rakúska v rovnakom roku
si rakúski letopisci vyloņili jednoznaĉne ako poruńenie mieru zo strany uhorského kráľa, ĉo je
vńak pravdou len ĉiastoĉne. Okrem prameņov spomínajúcich stretnutie na Dunaji sa k vpádu
vyjadrilo navyńe eńte Continuatio Zwetlensis III. Jednoznaĉne najväĉńia pozornosť vńetkých
letopisov, ktoré ĉasovo pokrývajú rok 1271 je priebeh tretej uhorsko-ĉeskej vojny z prvej
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polovice tohto roku. Navyńe tieto boje zapísali i uhorské kroniky, ktoré nemajú údaj o takmer
ņiadnych

z menovaných

udalostí.

Celý

priebeh

bojov

zaznamenalo

Continuatio

Claustroneoburgensis VI, z ktorého neskôr ĉerpalo Continuatio Vindobonensis. Ostatné
letopisy prináńajú informácie neúplne. V súvislosti s dvojroĉnou vládou Ńtefana V.
spomenieme eńte Annales Mellicenses. Kaņdý z uvedených letopisov obsahuje tieto zmienky
o Ńtefanovi, avńak s nesprávnou datáciou do roku 1272. Ńtefanova smrť, ako aj nástup
na uhorský trón sú vynechané.
Význam pre dejiny Uhorska má eńte na prvý pohľad okrajová informácia, zapísaná
v Continuatio Sancrucensis II. Zápis o sporoch Ńtefana s otcom Belom IV. z roku 1262 je
jednou z mála zmienok o tomto konflikte, ktorý zaznamenal naraĉný prameņ.
Z pohľadu celkového hodnotenia vńetkých letopisov moņno konńtatovať, ņe najväĉńí
prínos pre vládu Ńtefana V. má jednoznaĉne Continuatio Claustroneoburgensis VI, resp.
Continuatio Vindobonensis. Oba pramene obsahujú veľmi podrobné opisy priebehu tretej
uhorsko-ĉeskej vojny (1270 – 1271). Oba pramene obsahujú veľký poĉet lokalít, ktoré sa stali
dejiskom tohto konfliktu. V pomere k ostatným spracovaným textom si ich autori zachovali
veľkú mieru objektivity, Ńtefana V. nevykresľujú v aņ takom negatívnom svetle a priebeh
bojových operácií zachytávajú dôveryhodne.
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and analysis of references to the Hungarian King Stephen V. in the medieval annals written in the
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Príloha: Tabuľka jednotlivých zmienok o Ńtefanovi V. v súvislosti s konkrétnymi historickými udalosťami
Vpád do
Korutánska
(1259)
Annales Mellicenses
Continuatio
Lambecensis

X

Continuatio
Sancrucensis II.

X

Bitka pri
Kressenbrunne
(1260)

Nástup na
uhorský
trón (1270)

Stretnutie na
Dunaji
(1270)

Vpád do
Rakúska (1270)

3. ĉesko-uhorská
vojna
(1270 – 1271)

X

X

X

X

(Dat. do r. 1259)

(Dat. do r. 1272)

(Dat. do r. 1272)

(Dat. do r. 1272)

X

Smrť
(1272)

X
(1262)
X
(Dat. do r. 1267)

X

X

X

X
X

Historia annorum
1264-1279

(Dat. do r. 1267)

Continuatio
Vindobonensis

(Dat. do r. 1267)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(1264)

X

X

X

X

X

X
X
(1268)

Auctarium
Vindobonense
Continuatio
Claustroneoburgensis
VI.
Continuatio
Praedicatorum
Vindobonensium
Annales sancti
Rudberti
Salisburgensis

Iná zmienka
(rok)

X

X

Continuatio
Claustroneoburgensis
IV.
Continuatio
Zwettlensis III.

Obĉianska vojna
v Uhorsku
(1264 – 1265)

X
(Dat. do r. 1267)

X

X

X
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Obraz šíitskeho islamu v dielach európskych cestovateľov 16. storočia
Jana Výńkrabková
Európske krajiny po stároĉia z rôznych príĉin nadväzovali a udrņiavali kontakty
s Perziou. Vo vńeobecnosti môņeme identifikovať ńtyri hlavné stimuly, ktoré Európanov
viedli k cestám do tejto oblasti. Prvým bola misionárska ĉinnosť primárne dominikánov
a frantińkánov, ktorá je v tomto priestore badateľná uņ od 13. storoĉia. Neskôr zaĉali viaceré
európske krajiny vyvíjať iniciatívu s cieľom nadviazať spojenectvo s Perziou proti silnejúcej
Osmanskej ríńi. Významnú úlohu zohrali aj obchodné záujmy, keďņe práve touto oblasťou
prechádzali dôleņité obchodné cesty (ako napr. Hodvábna cesta). Napokon ńtvrtým stimulom,
ktorý bol ĉiastoĉne zahrnutý aj vo vńetkých ostatných, bola túņba po spoznávaní stále
relatívne neznámej krajiny.1
V 16. storoĉí sa v oblasti Perzie sformovala Safíjovská ríńa, ktorá uņ od svojho vzniku
po viac ako dve storoĉia svojej existencie nadväzovala na starńiu perzskú politickú a kultúrnu
tradíciu a ďalej ju rozvíjala. Uņ prvý safíjovský panovník Ismáʻíl I. (1501 – 1524), ktorý sa
nechal titulovať ako ńáh, oņivil monarchistickú tradíciu a v rámci svojich expanzívnych snáh
sa usiloval o získanie historicky oprávneného teritória. S tým súviselo aj vytváranie novej
politickej ĉi vojenskej ńtruktúry a etablovanie ńíitskeho islamu ako ńtátneho náboņenstva.2
Ríńa, ktorá si postupne vybudovala silnú pozíciu v geografickom priestore Prednej a Strednej
Ázie, prirodzene, nezostávala v izolácii a safíjovskí panovníci sa z viacerých dôvodov snaņili
nadväzovať vzťahy nielen s okolitými, ale aj so vzdialenejńími, európskymi krajinami.
Cestovatelia, ktorí prichádzali do ríńe v 16. storoĉí ĉi uņ s obchodnými záujmami,
alebo so snahou uzavrieť spojenectvo proti Osmanom, zanechali zo svojich ciest záznamy,
ktoré sú cenným zdrojom informácií o pomeroch v krajine. Príspevok je zameraný primárne
na zobrazenie náboņenstva – ńíitskeho islamu – v dielach cestovateľov, ktorí do ríńe
prichádzali v ĉase panovania ńáha Tahmáspa I., ĉiņe v rokoch 1524 – 1576.
Keďņe forma vlády v Safíjovskej ríńi bola teokracia, náboņenstvo bolo neoddeliteľnou
súĉasťou aj politických záleņitostí. Práve preto sa v prvej ĉasti príspevku venujeme
legitimizácii moci safíjovských panovníkov cez prizmu ńíitskeho islamu. Ten sa stal aj
jedným z najmarkantnejńích diferencujúcich faktorov v opozícii voĉi sunnitskej Osmanskej
ríńi. Práve na základe vzťahov Safíjovskej a Osmanskej ríńe potom európski vyslanci
hodnotili povahu vzťahov medzi sunnitmi a ńíitmi, ĉomu je venovaná ďalńia ĉasť textu.
1
2

JACKSON, Peter (ed.). Cambridge History of Iran. vol. 6. Cambridge University Press, 1986, s. 373-374.
Tamţe, s. 189-190.
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V európskych záznamoch z ciest vńak okrem vplyvu náboņenstva na politické pomery
sledujeme aj samotnú reflexiu islamu ako takého. Preto v príspevku venujeme pozornosť aj
náboņenským tradíciám ńíitskeho islamu, islamským sviatkom ĉi rodinnému zvykosloviu
zachytených v dielach daných vyslancov. Tieto opisy sú ĉasto v znamení hľadania afinity
s kresťanskými tradíciami ĉi kresťanstvom vo vńeobecnosti.
Posledná ĉasť príspevku má za cieľ predstaviť vnímanie kresťanstva a kresťanov
ńíitskymi moslimami tak, ako to zachytili samotní európski vyslanci. Napriek stereotypnej
predstave kategoricky nepriateľských postojov ku kresťanom tu vńak nachádzame aj
vzájomnú kooperáciu, ĉo v koneĉnom dôsledku vyvracia tézu o antagonistickom vzťahu
moslimov a kresťanov.
Šíitsky islam a jeho obraz v dielach európskych cestovateľov
Ńíitsky islam3 ako hlavná náboņenská doktrína Safíjovskej ríńe bol zároveņ aj jedným
z

jej najdôleņitejńích

diferenciaĉných

prvkov

v opozícii

voĉi okolitým

krajinám.

Do 16. storoĉia prevaņovala v tomto geografickom priestore sunnitská orientácia, ĉo sa vńak
postupne menilo.4 Výraznejńí príklon k ńíitskemu islamu a jeho celkový rozmach v oblasti
Perzie bol dôsledkom historického vývoja. V 15. storoĉí totiņ najmä v oblasti Perzie
moslimská spoloĉnosť explicitne vyjadrila svoju reakciu na „pohanstvo― mongolskej
hegemónie poĉas predchádzajúcich storoĉí.5
Z toho dôvodu sa kľúĉovým stalo obnovenie, respektíve znovunastolenie islamu, o ĉo
sa pokúńalo niekoľko náboņenských hnutí. To následne viedlo k celkovej atmosfére
3

Prvý rozkol v rámci islamského náboņenstva nastal pomerne krátko po Mohamedovej smrti, uņ v 7. storoĉí,
a bol spojený najmä s otázkou nástupníctva. Rozpory sa naplno prejavili za vlády kalifa Alího. Základný
koncept tohto sporu spoĉíval v tom, ĉi má byť Mohamedovým nástupcom ĉlovek volený z ĉlenov jeho rodu,
prípadne z jeho spoloĉníkov, alebo to má byť jeho najbliņńí rodinný prísluńník. Strana podporujúca Alího (šīᶜat
ᶜAlī) sa prikláņala práve k druhej koncepcii a prvých troch kalifov povaņovali len za uzurpátorov moci.
POTMĚŃIL, Jan. Šarīʻa. Úvod do islámskeho práva. Praha : Grada Publishing, a. s., 2012, s. 25. Uņ za ņivota
proroka Mohameda, ale aj po jeho smrti povaņovala táto skupina Alího za právoplatného imáma a kalifa.
SOBHANI, Ayatollah Jafar. Doctrines of Shi᾽i Islam. A Compendium of Imami Beliefs and Practices. London;
New York : I. B. Tauris, 2001. s. 97. Stupņujúce sa rozpory sa potom uņ netýkali len legitimity moci, ale mali
aj ďalńie dôsledky. Hoci najmä spoĉiatku rozdiely spoĉívali najmä v názoroch na voľbu kalifa a v princípe nie
vo vierouke. VESELÝ, Rudolf. Přehled politických a kulturních dějin islámskych zemí od vzniku islámu
do konce 18. století. 1. díl. Praha : Univerzita Karlova, 1991, s. 85. Aj v rámci ńíitskeho islamu vńak nastalo
v priebehu historického vývoja niekoľko rozkolov a postupne sa vyĉlenili ďalńie skupiny. V Sáfijovskej ríńi
bola primárna línia ithná ʻańaríja v súlade s teóriou 12 imámov. AXWORTHY, Michael. Dějiny Íránu. Praha :
Nakladatelství Lidové Noviny, 2009, s. 104.
4
DANIEL, Elton L. – MAHDI, Ali Akbar. Culture and Customs of Iran. Westport, CT : Greenwood Press,
2006, s. 44.
5
JACKSON, ref. 1 s. 611. Vnímanie „pohanstva― mongolskej hegemónie v tomto zmysle moņno chápať
na jednej strane ako dôsledok rozvratu jednoty sunnitskej moslimskej obce po dobytí Bagdadu v roku 1258.
Na druhej strane ho následne môņeme vnímať aj v intenciách tolerantnej náboņenskej politiky mongolských
chánov, ĉo malo za následok rozmach viacerých náboņenstiev ĉi náboņenských hnutí v tomto priestore.
VESELÝ, ref. 3, 2. díl, s. 159; 168.
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nejednoznaĉnosti a neistoty v danom geografickom priestore. Postupne vńak zaĉal prevaņovať
ńíitsky islam ako efektívna forma protestu.6 Dominanciu ńíitskeho islamu na tomto území
definitívne potvrdil ńáh Ismáʻíl I. jeho vyhlásením za ńtátne náboņenstvo, hoci najmä
v pohraniĉných regiónoch mali stále minoritné zastúpenie aj iné náboņenstvá. Napriek snahe
ńáhov podrobiť si tieto územia a presadiť ńíitsku doktrínu na území celej ríńe sa im
konfesionálnu homogenitu nepodarilo dosiahnuť a aj v priebehu 16. storoĉia cestovatelia
podávali správy o náboņenskej diverzite, ako to môņeme sledovať napríklad u Anthonyho
Jenkinsona.7
Európski cestovatelia, ktorí prichádzali do Perzie sa nevyhnutne dostávali do kontaktu
s rôznorodými prejavmi islamu, ktoré vo svojich dielach následne zachytili. Prirodzene,
v deskripciách miest poukázali aj na sakrálne architektonické pamiatky, meńity.8
Hodnotnejńie sú vńak reflexie náboņenstva ako takého. V záznamoch sa stretávame nielen
s neutrálnym konńtatovaním o vyznávaní iného náboņenstva ĉi s upozornením na náboņenské
rozdiely, ale taktieņ s vyuņitím náboņenstva ako legitimaĉného prvku safíjovských ńáhov
pri obhajovaní svojich mocenských nárokov. Ďalej máme z európskych zápiskov k dispozícii
postrehy o islamských symboloch, hoci len strohé, ale potom najmä o rozmanitých prejavoch
islamu poĉas náboņenských sviatkov a rôznych verejných alebo rodinných slávností, a taktieņ
presahy, respektíve spojitosť náboņenstva a politiky. V neposlednom rade európski
cestovatelia poskytli informácie aj o medzikonfesionálnych vzťahoch a postoji k iným
náboņenstvám, v danom kontexte najmä ku kresťanstvu, ale aj v rámci opozície, ktorú
predstavuje sunnizmus a ńíizmus.
Legitimizovanie moci safíjovských šáhov na báze šíitskeho islamu
Ithná ʻańaríja ako jedna z foriem ńíitskeho islamu mala predstavovať zjednocujúci
prvok udrņujúci celkovú integritu Safíjovskej ríńe. Podnety ńáha Ismáʻíla I. na vyhlásenie
práve tejto línie za oficiálne náboņenstvo novovznikajúceho ńtátu boli kombináciou jednak
6

JACKSON, ref. 1 s. 611-613.
HAKLUYT, Richard. Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nations.
vol. III, [online]. Bez paginácie. Dostupné na internete:
<https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/v03/chapter40.html>.
8
Na meńity vo svojich záznamoch upozornil Membré, ktorý pri opise hlavného námestia (maidan) poukázal
na dve meńity na severnej strane a jednu novú na východe, ktorú dal postaviť ńáh Tahmásp I. Taktieņ spomenul
ďalńiu malú meńitu v rámci palácového komplexu, kam sa chodili modliť výhradne muņi, ĉím poukazoval aj
na rozdielne postavenie muņov a ņien v islamskej spoloĉnosti. MEMBRÉ, Michele. Mission to the Lord Sophy
of Persia (1539 – 1542). London : School of Oriental and African Studies, University of London, 1993, s. 2930. Aj neskôr, v ďalńej ĉasti svojich záznamov Membré pri opise Tabrízu poukázal na meńitu s modrými
klenbami. Z opisu je zrejmé, ņe ide o Modrú meńitu, významnú architektonickú pamiatku mesta Tabríz. Aj
pri vonkajńom opise vńak Membré vychádzal zo známych reálií a minarety prirovnal k zvoniciam. Tamţe, s.
51.
7
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jeho osobného náboņenského presvedĉenia, ale zároveņ aj túņby poskytnúť krajine ideológiu,
ktorá by bola diferencujúcim faktorom primárne voĉi sunnitskej Osmanskej ríńi.9
Poĉiatky Safíjovskej dynastie siahajú do 14. storoĉia a súvisia s mystickým rádom
s centrom v meste Ardabíl.10 Napriek jednoznaĉnému príklonu ńáha Ismáʻíla I. k ńíitskemu
islamu vńak nemoņno presvedĉivo dokázať, ņe niektorý z jeho predkov opustil sunnitskú
doktrínu a priklonil sa k ńíitskej.11 Podľa názoru H. R. Roemera sú vńak prvky ńíitskeho
islamu neustále prítomné v ľudovom islame.12 Ak teda aj u niektorých z Ismáʻílových
predkov moņno nájsť istú afinitu so ńíitskou doktrínou, neznamená to nevyhnutne odklon
od sunnizmu, ale skôr posilnenie prvkov ľudového islamu.13 Napriek tomu Safíjovský rád,
ktorý v druhej polovici 15. storoĉia preńiel výraznou reorganizáciou a militarizoval sa, zohral
dôleņitú úlohu pri formovaní Safíjovskej ríńe v 16. storoĉí.
Nadväznosť na Safíjovský rád poĉas existencie Safíjovskej ríńe neustále pretrvávala.
Safíjovskí ńáhovia boli v rámci rádu vnímaní ako murshid-i kāmil, teda absolútni duchovní
vodcovia. Ich pozícia v ráde tak predstavovala jedno z troch výrazných východísk ich moci.14
Ďalńie spojivo s predchádzajúcim vývojom je moņné vidieť aj v samotnom význame
Ardabílu, ústredného mesta rádu, ktorý neupadol ani v období Safíjovskej ríńe, ĉo dokazujú aj
záznamy v európskych cestopisoch. V druhej polovici 16. storoĉia Jenkinson upozornil
na dôleņitosť mesta, v ktorom bol v honosnej hrobke pochovaný prvý safíjovský ńáh Ismáʻíl I,
ale aj iní perzskí panovníci.15 Rovnako sa Ardabíl ako významné miesto, kde sú hrobky
perzských vládcov, spomína aj v záznamoch z piatej cesty Angliĉanov, ktorú viedli Thomas
Bannister a Geoffrey Duckett.16

9

The Encyclopaedia of Islam. vol. VIII. Ed. C. E. Bosworth et al. Leiden : E. J. Brill, 1995, s. 765.
MATTHEE, Rudi. Safavid Dynasty. In Encyclopædia Iranica. [online] Dostupné na internete:
<http://www.iranicaonline.org/articles/safavids>.
11
JACKSON, ref. 1, s. 196-197. Napriek tomu, ņe niektorí odmietajú odklon vodcov Safíjovského rádu
od sunnitského vyznania k ńíitskemu, iní to predsa len uznávajú. Napríklad Roger Savory uvádza,
ņe za pôsobenia ńejcha Khvāja ʻAlīho Safíjovský rád prvýkrát jednoznaĉne prevzal doktrínu ńíitskeho
charakteru. SAVORY, Roger. Iran under Safavids. Cambridge : Cambridge University Press, 2007, s. 13.
12
The Encyclopaedia of Islam. Vol. VIII, ref. 9, s. 766.
13
JACKSON, ref. 1, s. 197.
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SAVORY, ref. 11. s. 3.
15
Jenkinson v súvislosti s mestom Ardabíl a ńáhom Ismáʻílom I. spomenul aj „ubytovņu― postavenú ńáhom
Ismáʻílom I., ktorú v záznamoch oznaĉil ako nemocnicu pre cudzincov a cestovateľov, kde mali títo
k dispozícii jedlo a pitie pre seba i zvieratá a mohli tam zostať maximálne tri dni. HAKLUYT, ref. 7.
16
HAKLUYT, Richard. Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nations. vol.
IV, [online]. Dostupné na internete: <https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/v04/chapter11.html>.
Na jednej strane opisovali pomerne veľkú úctu, no na strane druhej aj konflikty prameniace z náboņenských
rozdielov. Tie boli v ĉase, keď sa tu zdrņiavali, veľmi vyhrotené, pretoņe, v súlade so zápiskami, sa proti sebe
postavili aj najbliņńí príbuzní. Tamţe. Boje, ktoré tu opisovali súviseli s celkovým stavom ríńe. V ĉase piatej
výpravy (1568 – 1574), teda koncom vlády ńáha Tahmáspa I., Safíjovská ríńa upadala v dôsledku obĉianskych
vojen, ktoré ju doviedli aņ do stavu mizérie, veľkej biedy a nedostatku. MORGAN, Edward Delmar – COOTE,
Charles Henry. Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Anthony Jenkinson and other Englishmen,
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V kaņdom prípade, náboņenský aspekt bol v procese formovania ríńe veľmi dôleņitý.
Safíjovská ríńa bola de facto teokraciou, keďņe vńetka duchovná i svetská moc bola v rukách
ńáha. S teokratickou formou vlády v Safíjovskej ríńi súviselo aj vnímanie osoby panovníka.
Predislamská teória akéhosi boņského práva perzských vládcov bola tak ďalńím východiskom
moci safíjovských ńáhov. V islamskom vnímaní bola táto koncepcia prepracovaná
do konceptu panovníka ako boņieho tieņa na zemi.17 Safíjovci odvodzovali svoj pôvod v línii
uņ od ńtvrtého kalifa Alího (656 – 661),18 ĉo súviselo aj s preferovanou náboņenskou
doktrínou, ńíitskym islamom. Podľa historických záznamov uņ Mohamed opakovane hovoril
o Alího ĉnostiach, uńľachtilosti a vodcovských schopnostiach. Takéto prejavy chvály
a uznania vyústili do formovania skupiny prívrņencov okolo Alího uņ za ņivota proroka
Mohameda a boli podporované a potvrdzované viacerými tradovanými príbehmi.19
Vytvorenie takejto genézy rodu safíjovskými panovníkmi sa následne vzťahovalo aj na úctu,
ktorú ńáhovi vzdávali vńetci obyvatelia ríńe, a pripisovali mu tieņ nadprirodzenú moc. Uņ ńáh
Ismáʻíl I. bol povaņovaný za reprezentanta a zástupcu dvanásteho imáma Mahdīho, ktorého
návrat na zem bude predzvesťou súdneho dņa, a táto predstava bola tieņ jedným
z najvýznamnejńích zdrojov moci safíjovských ńáhov.20 Ismáʻílova legitimita a duchovná moc
teda spoĉívala v poņehnaní od skrytého imáma21 a jeho vzostup bol okrem vzniku trvalého
a centralizovaného ńtátu vnímaný aj ako zaĉiatok epochy odplaty tým, ktorí ublíņili Alímu,
imámom ĉi ńíitom vo vńeobecnosti.22
Otázka oprávnenosti moci bola pre Ismáʻíla I. kľúĉová, preto uvedené tri
najdôleņitejńie bázy, na ktorých zaloņil svoju moc, teda koncept panovníka ako boņieho tieņa
na zemi, vedúce postavenie v Safíjovskom ráde a v neposlednom rade poņiadavka byť
vnímaný ako zástupca skrytého imáma, boli v kontexte raného obdobia Safíjovskej ríńe
podstatné práve kvôli tomu, ņe boli prostriedkami, ktorými Ismáʻíl I. legitimizoval svoju
moc.23

with some Account of the first Intercouse of the English with Russia and Central Asia by way of the Caspian
Sea. vol. 2. London : Whiting and Co., 1886, s. 424.
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SAVORY, ref. 11, s. 2.
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VESELÝ, ref. 3, s. 39.
19
SOBHANI, ref. 3, s. 97.
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SAVORY, ref. 11, s. 2-3.
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YILDIRIM, Riza. Turkomans between two Empires: The Origin of the Qizilbash Identity in Anatolia (14471514). [thesis]. Ankara : Bilkent University, 2008, s. 265.
22
MITCHELL, Colin P. The Practice of Politics in Safavid Iran. Power, Religion and Rhetoric. London; New
York : I. B. Tauris, 2009, s. 45.
23
MOMEN, Moojan. An Introduction to Shi’i Islam. The History and Doctrines of Twelver Shi’ism. New Haven;
London : Yale University Press, 1985, s. 107.
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Ńíitsky islam vńak na politickej úrovni nevyuņíval len ńáh Ismáʻíl I. Aj ďalńí ńáhovia
túto doktrínu uznávali a ďalej si budovali a posilņovali svoju pozíciu nielen v rámci krajiny,
ale aj v rámci celého regiónu.24 Náboņenstvo s cieľom upevniť a posilniť svoju moc preto
ĉasto ńáhovia vyuņívali vo svoj prospech, ĉo je moņné dokladovať práve aj pri sledovaní ich
vlastných predstáv o genéze rodu. Nespochybniteľné urĉenie pôvodu Safíjovcov je zloņité,
keďņe ich pôvod je v istom zmysle záhadný, nejasný, ĉo súvisí s pokusmi o falzifikáciu dát
pravdepodobne uņ za vlády ńáha Ismáʻíla I., ale najmä v období vlády druhého safíjovského
ńáha, Tahmáspa I., s cieľom vytvoriť „oficiálnu― safíjovskú genealógiu.25 V dobových
predstavách bol Alí (Mortus Ali) statoĉný muņ, ktorý porazil druhého kalifa Umara (Homer)
a postupne si podmanil vńetkých svojich nepriateľov. Keď zomrel, biela ťava odniesla jeho
meĉ i telo do neba, v dôsledku ĉoho vznikali aj rôzne príbehy o jeho zmiznutí. Tieto boli
podporované aj Perņanmi, neustále ĉakajúcimi na jeho príchod na konci sveta, kedy má
nastoliť spravodlivosť.26 Takéto vysvetlenie nachádzame v poznámkach vysvetľujúcich
Duckettove záznamy. Podľa doktríny ithná ʻańaríja vńak ńíiti na konci sveta oĉakávajú
príchod dvanásteho imáma Mahdīho, ktorého stále povaņujú za ņivého, avńak skrytého aņ
do ĉasu, kedy mu Boh prikáņe prísť a, podľa prísľubov daných v Koráne a v niektorých
hádisoch, ustanoví islam na celom svete.27
Informácie, respektíve domnienky o pôvode safíjovských vládcov nachádzame aj vo
viacerých európskych záznamoch. K pôvodu ńáha Tahmáspa I. sa dvakrát vyjadril Vincenzo
degli Alessandri, ktorý taktieņ, v súlade s dobovými oficiálnymi stanoviskami, uviedol líniu
rodu uņ od Alího, poukazujúc na 980-roĉnú tradíciu významného rodu „Scili“, v priamej línii
smerujúceho aņ k Alímu, ktorý bol zaťom Mohameda, ich proroka.28 Cieľom „oficiálnej―
safíjovskej genealógie bolo urĉenie pôvodu safíjovského rodu od siedmeho imáma, ktorým
bol Mūsā al-Kāẓim, a prostredníctvom neho sa tak dostali aņ k samotnému Alímu. Avńak aj
v rámci oficiálne prezentovaných vyjadrení dochádza k istým nezrovnalostiam.29 Pri uvádzaní
genézy rodu Alessandri nadväzoval aj na zápisky iného benátskeho cestovateľa, Caterina
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TABATABAI, Allamah Sayyid Muhammad Husayn. Shi’ite Islam. New York : State University of New York
Press, 1975, s. 56.
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The Encyclopaedia of Islam. Vol. VIII, ref. 9, s. 766.
26
Okrem toho sa taktieņ tradovalo, ņe ńáh pre Alího vyĉlenil aj kone a dokonca mu chcel dať jednu z jeho dcér
za manņelku. MORGAN – COOTE, ref. 16. s. 434.
27
SOBHANI, ref. 3, s. 114.
28
A Narrative of Italian Travels in Persia, in the fifteenth and sixteenth centuries. Trans. and ed. Charles Grey.
London : Printed for the Hakluyt Society, 1873, s. 211.
29
SAVORY, ref. 11, s. 3.
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Zena, ktorý bol v Perzii eńte v 15. storoĉí a vo svojich záznamoch naĉrtol aj rodokmeņ rodu
siahajúci aņ k Alímu.30
Alessandri sa druhýkrát k pôvodu ńáha vyjadril neskôr v súvislosti s poplatkami v ríńi,
ktoré boli, podľa záznamov, väĉńie ako kdekoľvek inde na svete.31 V tejto súvislosti
Alessandri uviedol tradovaný príbeh o sne, v ktorom anjeli32 prińli k ńáhovi a pýtali sa ho, ĉi
náleņalo kráľovi, prezývanému spravodlivý a odvodzujúcemu svoj pôvod od Alího,
nadobudnúť tak veľké zisky ruinovaním mnohých chudobných ľudí. A nariadili mu, aby ich
oslobodil od týchto poplatkov, ĉo ńáh po prebudení aj urobil.33
S uprednostņovaním ńíitskeho islamu i s odvolávaním sa na preferovanú genézu rodu
súvisel aj symbol leva,34 tradiĉne hodnotený ako symbol starovekých mytológií. V arabských
prameņoch je chápaný ako symbol muņskosti a predstavuje statoĉnosť, neohrozenosť, krutosť
ĉi silu.35 Ďalńiu interpretáciu tohto symbolu ponúkol Michele Membré, ktorý sa
v rozhovoroch s miestnou aristokraciou dozvedel o význame tohto symbolu v ich chápaní.
Lev bol podľa nich pripisovaný ńáhovi, keďņe je symbolom Alího, ktorý je neviditeľný lev.
A hoci bol ĉlovek, bol poslaný Bohom na zem v podobe leva, aby zniĉil modlárov.36 Keďņe
leva prisudzovali ńáhovi, v symbolickej rovine mu tak pripisovali i jeho atribúty ako
statoĉnosť, silu, neohrozenosť, ĉo opätovne súvisí s celkovým vnímaním panovníka.
Na druhej strane je tu znovu aj odkaz na líniu rodovej spätosti s Alím, keďņe leva vnímali ako
jeho symbol a v prenesenom význame teda prináleņal aj ńáhovi. Samozrejme, z náboņenského
30

A Narrative of Italian Travels, ref. 28. s. 47-48.
Tieto vyjadrenia sa vzťahovali na to, ņe ńáh vyņadoval sedminu tovaru, okrem toho, ĉo vyberali úradníci.
Tamţe, s. 219.
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absolútne posluńní Bohu v sluņbe i uctievaní. GULEVICH, Tanya. Understanding Islam and Muslim
Traditions. Detroit : Omnigraphics, 2004, s. 184. V súlade s touto koncepciou tak moņno aj uvedený príbeh
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A Narrative of Italian Travels, ref. 28, s. 219.
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Iranian Shi’ism. Iconography and Religious Devotion in Shi’i Islam. London; New York : I. B. Tauris, 2012, s.
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CESSI, Roberto – COSGROVE, Denis E. Venice. History. In Encyclopædia Britannica [online]. Dostupné
na internete: <https://www.britannica.com/place/Venice/History#toc24400>.
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hľadiska to môņeme interpretovať aj ako odkaz na ńáha ako najvyńńieho náboņenského
predstaviteľa ríńe.
Snahy safíjovských ńáhov vykonńtruovať svoj rodokmeņ a tým pádom jednak
legitimizovať svoju moc a zároveņ aj posilniť svoje postavenie sa vńak nezakladajú na pravde.
Pôvod Safíjovcov vńak stále nie je jasný a historici majú na túto otázku rôzne názory. Jedni ho
hľadajú medzi Arabmi ĉi Turkami, iní ich povaņujú za domorodých obyvateľov Iránu a iní
zasa odkazujú na ich kurdský pôvod.37 Problematické urĉenie pôvodu Safíjovcov vńak má
svoju príĉinu. Samotní Safíjovci sú totiņ dôvodom, preĉo je ich vlastná proveniencia
nejednoznaĉná, pretoņe sa sami usilovali zniĉiť dôkazy o vlastnom pôvode, ktoré by
spochybnili premisy, na ktorých zakladali svoju moc.38 Ich oficiálna propaganda tak spätne
skomplikovala skúmanie ich genézy, na druhej strane vńak vo svojej dobe zohrala
nepochybne dôleņitú funkciu, keďņe im de facto pomohla vládnuť.
Vzťahy medzi sunnitmi a šíitmi v 16. storočí na pozadí
vzájomných kontaktov Osmanskej a Safíjovskej ríše
Rozdiely medzi sunnitským a ńíitskym islamom implikujú potenciálne moņné,
ale na druhej strane aj reálne konflikty. V 16. storoĉí sa stupņovala intenzita sunnitskońíitskych náboņenských polemík aj v súvislosti s tým, ņe ńíitska Safíjovská ríńa predstavovala
istú opozíciu voĉi sunnitskej Osmanskej ríńi.39 Hoci povaha vzťahov medzi Safíjovskou
a Osmanskou ríńou nebola zaloņená primárne na náboņenských rozdieloch, predsa len
môņeme náboņenské rozdiely medzi sunnitmi a ńíitmi sledovať aj na báze vzájomných
vzťahov uvedených moslimských ríń.
Kľúĉovou otázkou v ńíitskom islame a zároveņ najdôleņitejńím, principiálnym
faktorom, ktorý rozdeľuje ńíitov a sunnitov je problém nástupníctva proroka Mohameda.
Priĉom vńak nebola dôleņitá len otázka, kto bude Mohamedovým následníkom, ale aj to, aká
má byť podstata jeho úlohy.40 Tento primárny rozdiel si uvedomovali aj európski cestovatelia.
Duckettove záznamy obsahujú informácie o náboņenstve Perņanov, priĉom ich náboņenstvo
povaņuje za totoņné s osmanským okrem jedinej diferencie v otázke Mohamedovho
následníka.41 Duckett tu rozdiely medzi sunnitským a ńíitskym islamom popisoval
na najvýraznejńích reprezentantoch oboch línií v tej dobe. Preto sunnitský islam v jeho diele
37
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zastupovali Osmani, predstaviteľom ńíitskeho boli zasa Safíjovci. Kým teda sunniti,
v Duckettovom ponímaní Osmani, povaņovali za nástupcu Mohameda Umara (Homer) a jeho
syna, ńíiti, reprezentovaní Perņanmi, zasa Alího (Mortus Ali).42 Alí bol v kontakte
s Mohamedom uņ od mladého veku. Prvýkrát sa stretli, keď mal Alí 10 rokov. Práve to
podporuje tézu preferovanú ńíitmi, ņe Mohamed si Alího vybral za svojho následníka uņ
v tomto ĉase, a preto je jeho oprávneným nástupcom.43
Rozdiely medzi sunnitským a ńíitskym islamom, ktoré zaĉali otázkou nástupníctva, sa
eńte viac prehlbovali. Hoci v základných náboņenských otázkach sa veľmi nelíńia, isté
diferencie sú spojené aj s rituálnou praxou. Ńíiti napríklad otvorenejńie prijímajú uctievanie
svätých a púte k ich svätyniam, majú osobitné modlitebné rituály a tieņ je u nich moņné nájsť
tendenciu akceptovať nariadenia ich najvyńńie postavených náboņenských vodcov, kým
sunniti akceptujú ńirńí poĉet zdrojov.44 V niektorých prípadoch rozdiely vyústili aņ
do prejavov otvoreného nepriateľstva, ĉo dokladoval napríklad Membré. Rituály ńáha zahŕņali
aj preklínanie prvých troch kalifov pri rôznych príleņitostiach, ĉi uņ príchodoch a odchodoch
ńáha v rámci audiencií, ale boli prítomné aj v rámci rodinného zvykoslovia na svadbách. Ľudí
poverených touto úlohou nazývali tabarra᾽is45. Tí sa vykrikovaním presných formuliek
jednak modlili, no zároveņ preklínali takzvaných prvých troch pravoverných kalifov Abú
Bakra, Umara, Uthmána.46 V ńíitskom islame sú vńak chápaní ako uzurpátori moci,
ĉím odkazujú aj na primárny problém nástupníctva, ktorý spôsobil rozkol v rámci islamu.
Tieto rozpory si uvedomoval aj Jenkinson a v súvislosti s pôvodom Safíjovcov, opäť
v súlade s dobovou oficiálnou verziou, si vńímal náboņenské rozdiely medzi sunnitmi,
zastúpenými Osmanmi ĉi Tatármi, a ńíitmi, teda Perņanmi. A hoci na jednej strane uznával,
ņe vńetci spomenutí boli moslimovia (Mahometans), predsa deklaroval aj nepriateľstvo medzi
nimi, ktoré pramenilo z nástupníckej otázky a ústilo do vojen.47
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preklínať prvých troch kalifov. MITCHELL, ref. 22, s. 47.
46
MEMBRÉ, ref. 8, s. 20-21; 43.
47
Jenkinson sa, podobne ako iní cestovatelia, dotkol otázky nástupníctva proroka Mohameda. A teda v jeho
chápaní Perņania uznávali ako najvýznamnejńieho nasledovníka Mohameda Alího (Murtezalli), a nie prvých
kalifov Umara (Omar), Uthmána (Vsiran) a Abú Bakra (Abebecke), ktorí podľa nich zabili Alího, z ĉoho potom
pramenia aj ďalńie náboņenské rozdiely. MORGAN – COOTE, ref. 16. s. 153-154. Poradie, v ktorom
vymenúvali prvých troch kalifov nie je v týchto dielach chronologicky presné, keďņe prvým kalifom bol Abú
Bakr. Safíjovci vńak ako prvého vyĉlenili Umara. Práve pod jeho vedením Arabi porazili perzskú Sásánovskú
ríńu (640 – 642). TORAB, Azam. Performing Islam. Gender and Ritual in Iran. Leiden : Brill, 2006, s. 196.
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Preklínanie a prejavy neznáńanlivosti sa vńak neobmedzili len na rituálnu podobu,
ale viedli aj k vojenským stretom, hoci tie boli zapríĉinené nielen náboņenskými rozdielmi,
ĉo vyplýva zo vzťahov Safíjovskej a Osmanskej ríńe. Svedectvo o nenávisti prameniacej
z náboņenstva môņeme postrehnúť aj pri sledovaní beņného spolunaņívania v danom kontexte
primárne Osmanov a Perņanov, o ĉom opätovne podal správu Membré. Tabarra᾽is neslúņili
len ńáhovi, ale nenávistný postoj voĉi Osmanom, sunnitom, prejavovali aj v kaņdodenných
situáciách pri stretnutiach s Osmanmi.48
Otázka nástupníctva ako kľúĉový rozdeľujúci prvok sa pre európskych vyslancov stala
základom hodnotenia vzťahu sunnitov a ńíitov. V ich chápaní vńak dochádza k stotoņņovaniu
etnických,

respektíve

politických

a náboņenských

skupín,

v rámci

dobovo

azda

najrelevantnejńích reprezentantov oboch konfesionálnych línií. Pri posudzovaní týchto
vzťahov preto sunnitov zastupovala Osmanská ríńa a ńíitov zasa Safíjovská.

Náboženské tradície šíitskeho islamu
Ńíitsky islam sa za vlády ńáha Tahmáspa I. v Safíjovskej ríńi eńte výraznejńie ńíril, o ĉo
sa priĉinil aj samotný ńáh, ktorý poĉas svojej vlády podnietil ńírenie ortodoxného ńíitskeho
islamu v línii ithná ʻańaríja. Pomáhal mu v tom aj ńíitsky vzdelanec tej doby, Muhaqqiq athThānī, ktorý cestoval po krajine, hlásal ortodoxný ńíizmus a v kaņdej obci ĉi meste menoval
ľudí, ktorí mali na jednej strane vzdelávať ľud v súlade s doktrínou ńíitskeho islamu
a na druhej strane otvorene útoĉiť na sunnitov.49 Ńíitski náboņenskí uĉenci v tomto období
systematicky poloņili pevný intelektuálny a inńtitucionálny náboņenský základ.50 Ńíitsky islam
sa teda v Safíjovskej ríńi pomerne rýchlo etabloval a dokázal si udrņať ĉi dokonca prehĺbiť
svoju pozíciu v danom geografickom priestore a v podstate v tomto vývoji pokraĉuje
do súĉasnosti.51
O náboņenstve a jeho prejavoch v Safíjovskej ríńi sa mnohé informácie dozvedáme aj
z poznámok a postrehov európskych cestovateľov, priĉom najucelenejńí pohľad na ńíitsky
islam v ríńi poskytol Duckett. Ĉo sa týka islamských sviatkov a ich verejných osláv, o tých
poskytol najviac informácii zasa Membré a v náznakoch ich spomenul aj Arthur Edwards.
Na základe toho je moņné sledovať vnímanie islamu európskymi cestovateľmi. Ich
pozorovania boli ĉasto ovplyvnené kresťanstvom, keď rôzne prejavy náboņenstva
48

MEMBRÉ, ref. 8, s. 52.
MOMEN, ref. 23, s. 110.
50
Ńíizmus, ktorý vytvorili, sa vńak líńil od „kizilbańského ńíizmu― z raného obdobia Safíjovskej ríńe. Bol skôr
tradiĉnejńou formou, nie radikálnejńou predstavou kizilbańov. DANIEL – MAHDI, ref. 4, s. 47.
51
TABATABAI, ref. 24, s. 76.
49
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prirovnávali ku kresťanským reáliám a pokúńali sa nachádzať, ĉasto aj neadekvátne, paralely
s kresťanstvom.
V týchto intenciách nachádzame opisy islamského náboņenstva a v rámci toho
náboņenských povinností moslimov aj u Ducketta, ktorý sa v záznamoch dotkol niektorých
pilierov islamu,52 ale napríklad aj islamských duchovných vodcov. Tí sa podľa neho v zásade
nelíńili od iných muņov, ĉo sa týka povedzme obleĉenia, ale kaņdé ráno a popoludnie
vystupovali na vrchol ich „kostolov“, teda meńít, kde rozprávajú príbehy o Mohamedovi
a o Alím, priĉom tieto rozprávania prirovnáva ku kázņam.53 Tu je vńak potrebné uvedomiť si,
ņe v islame v zásade neexistuje duchovenstvo ako také, dokonca tu preņ nenájdeme ani
dogmatické východisko. Pokiaľ ĉlovek má takúto „kņazskú― funkciu, nemoņno teda hovoriť
o „duchovnom―.54 A keďņe islam nerozoznáva kņazský stav, vńetci dospelí moslimovia by
v tomto zmysle mali byť schopní viesť v prípade potreby kolektívnu modlitbu.55
Ĉo sa týka celkového opisu týchto udalostí, Duckett tu spomenul kázne, ktoré sú vńak
v islame primárne súĉasťou piatkovej poludņajńej modlitby.56 Tej sa vńak nemohol zúĉastniť,
pretoņe kresťanom bol vstup do meńít zakázaný, keďņe boli vnímané ako posvätné miesta.57
Je preto pravdepodobné, ņe opisuje zvolávanie na modlitbu, ktorej súĉasťou je tieņ vzývanie
Mohameda ĉi Alího.58 Na základe Duckettovho záznamu je moņné predpokladať,

52

Piliere islamského náboņenstva sú predovńetkým povinnosti ĉloveka voĉi Bohu – ide o vyznanie viery
(šahada), modlitbu (salat), náboņenskú daņ (zakat), pôst (sawm), a púť do Mekky (hağğ). Niekedy sa k nim
priraďuje aj dţihád. Je moņné k nim radiť aj ďalńie povinnosti náboņenského charakteru, ako napríklad
obliekanie, povolené a zakázané jedlo i nápoje, náleņitosti sľubov a prísah a podobne. POTMĚŃIL, ref. 3, s. 98.
53
HAKLUYT, ref. 41.
54
Uznávajú vńak, ņe niektorí jednotlivci sú zboņnejńí a náboņensky vzdelaní, preto je medzi moslimami
tendencia nasledovať ľudí, ktorí sú uznávaní ako náboņenskí uĉenci (ulamá). DANIEL – MAHDI, ref. 4, s. 4849.
55
POTMĚŃIL, ref. 3, s. 103.
56
V rámci tejto modlitby má kázeņ (chutba) dve ĉasti, jednak náboņenské, právne a etické ponauĉenia podloņené
citáciami z Koránu, jednak chválenie Boha, Proroka ĉi Alího a iných jeho nasledovníkov. Tamţe, s. 103. Kázeņ
je neoddeliteľnou súĉasťou tejto modlitby, bez ktorej by nebola povaņovaná za platnú. Uņ od poĉiatku rozvoja
islamu bola spoloĉná modlitba a kázeņ prejavom autority a legitimity vládcu, ĉo vyuņívali aj safíjovskí ńáhovia,
ktorí piatkovú modlitbu v ich mene povaņovali za ústredný krok k posilneniu ńtátnej moci. ABISAAB, Rula
Jurdi. Converting Persia. Religion and Power in Safavid Empire. London; New York : I. B. Tauris, 2004, s. 2021. V ńíitskom chápaní mohol legitímne zvolať piatkovú modlitbu len imám alebo vymenovaný zástupca.
Podporovaním piatkovej modlitby tak safíjovskí ńáhovia na jednej strane riskovali, ņe budú vnímaní tak, ņe si
nárokujú autoritu, ktorá patrí dvanástemu imámovi. Na druhej strane to vńak bolo pýchou dynastie najmä v ich
ideologickom konflikte so sunnitmi – Osmanmi. STEWART, Devin J. Polemics and Patronage in Safavid Iran:
The debate on Friday Prayer during the Reign of Shah Tahmasb. In Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, University of London. Vol. 72, No. 3, 2009,. s. 428. [online] Dostupné na internete:
<http://www.jstor.org/stable/40379028>.
57
Spoĉiatku mohol do meńity vstupovať v podstate ktokoľvek, ĉo sa vńak postupne menilo a prístup do meńity
bol zamedzovaný nielen nemoslimom, ale aj moslimom v stave rituálnej neĉistoty. The Encyclopaedia of
Islam. vol. VI. Ed. C. E. Bosworth et al. Leiden : E. J. Brill, 1991, s. 654.
58
Ńíitske ohlasovanie ĉasu modlitby má nasledovnú podobu: Boh je najväčší (zopakované ńtyrikrát), vyznávam,
ţe neexistuje ţiadny iný boh okrem Alaha, hlásam, ţe Mohamed je posol Boţí, príďte sa modliť (opakované
dvakrát), príďte k skutkom dobra (opakované dvakrát), príďte k najlepšiemu činu (opakované dvakrát), Boh je
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ņe za „duchovenstvo― povaņoval ľudí, ktorí ohlasovali ĉas modlitby (muezzin),59 keďņe
uviedol, ņe vystupovali na vrchol „kostolov“, teda mohol mať na mysli minarety.
Zaujímavé je, ņe pokiaľ ide o modlitby, Duckett explicitne zaznamenal informácie len
o rannej modlitbe, priĉom vńak túto povinnosť majú moslimovia ńíitskeho vyznania trikrát
denne.60 V tomto prípade sú vńak z hľadiska informaĉnej hodnoty významnejńie ďalńie
charakteristiky modlitieb, ktoré Duckett uviedol, ako napríklad smer postoja poĉas modlitby,
jej ńpecifiká poĉas ciest, rituály ĉi devocionálie. V otázke modlitebného smeru (qibla)
naznaĉil zacielenie na juh, ktoré ďalej objasnil tak, ņe týmto smerom leņí Mekka. 61 Práve tá
zohráva dôleņitejńiu úlohu ako identifikácia qibly podľa svetových strán. Pôvodne sa poĉas
modlitby moslimovia obracali smerom k Jeruzalemu, ĉo sa vńak zmenilo eńte za ņivota
proroka Mohameda.62 Smer modlitby zachovávali moslimovia vņdy, aj keď boli napríklad
na cestách. Hneď po východe slnka zostúpili z koņa, obrátili sa na juh, rozprestreli pred seba
akúsi látku a poĉas modlitby opakovane pokľakli a klaņali sa.63 V tejto súvislosti Duckett
spomenul aj úctu voĉi náboņenským predmetom, najmä „korálikom“, ktoré prirovnáva
k ruņencu,64 ĉo je opäť dokladom objasņovania islamských reálií prostredníctvom kresťanskej
tradície. V tomto prípade opísal predmet, ktorý moslimovia nazývajú misbaha, ide teda
o modlitebné koráliky, ktoré im poĉas modlitby pomáhajú udrņať si prehľad pri opakovaní
modlitieb a zvolaní.65 Napriek istým nepresnostiam podal Duckett pomerne presnú deskripciu
viacerých charakteristík moslimskej modlitby.
Uņ pri opise modlitieb je moņné vidieť aj uctievanie nielen Alaha, Mohameda, ale aj
Alího. Ich relevanciu vyjadrovali moslimovia v súlade s európskymi záznamami aj
pri prísahách, keď opäť vzývali buď Alaha (v Duckettových zápiskov oznaĉený ako Olla),
Mohameda alebo Alího, prípadne vńetkých naraz. Takáto prísaha bola veľmi významná
a urĉovala kredibilitu záleņitosti, ktorej sa dotýkala.66 Ako poznamenal aj Membré, prisahať
bolo moņné taktieņ aj s odkazom na ńáha, hovoriac formulku, ktorú Membré prepísal ako
najväčší (opakované dvakrát), Neexistuje iný boh okrem Alaha (opakované dvakrát), Alí je Boţí svätý.
GULEVICH, ref. 32, s. 142.
59
The Encyclopaedia of Islam. vol. VII. Ed. C. E. Bosworth et al. Leiden; New York : E. J. Brill, 1993, s. 927.
60
V pasáņi, v ktorej opisoval modlitby, spomenul len rannú modlitbu. Ak vńak vezmeme do úvahy aj
predchádzajúci opis zvolávania na modlitbu, zaznamenal aj poobedný ĉas modlitieb. HAKLUYT, ref. 41.
61
Tamţe.
62
POTMĚŃIL, ref. 3, s. 102.
63
HAKLUYT, ref. 41.
64
Tamţe.
65
Hoci Duckett prirovnával misbahu k ruņencu a aj iní autori pri vysvetľovaní odkazovali na kresťanské zvyky,
misbaha je v skutoĉnosti starńia ako ruņenec a pochádza z Indie z hinduistickej a budhistickej tradície. Preto aj
mnohí vzdelanci veria, ņe keď katolíci v 13. storoĉí vytvorili ruņenec, inńpirovali sa práve moslimskou
misbahou. GULEVICH, ref. 32, s. 142.
66
HAKLUYT, ref. 41.
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„Shah bashisi“67 a Duckett zasa „Shaugham basshe“, ĉo znamená „na hlavu ńáha―. Zatiaľ ĉo
Membré uviedol pri opise prísahy len túto moņnosť, Duckett ju práve hodnotil ako menej
hodnovernú, pretoņe pri takejto prísahe ĉlovek nemusel veriť prisahajúcemu, keďņe nebola
vnímaná dostatoĉne dôveryhodne.68
Ďalńím príkladom opisu náboņenských reálií cez prizmu porovnávania kresťanských
a islamských tradícií je pôst. Podľa Duckettových poznámok sa moslimovia postili
po Vianociach,69 teda pri ĉasovom zaradení si vypomáhal kresťanskými sviatkami. Dońlo tu
vńak k neuvedomeniu si rozdielnosti kalendárov v európskych a v islamských krajinách. Ińlo
o pomerne ĉastý jav u európskych cestovateľov tohto obdobia, keďņe mnohé udalosti datovali
práve na základe európskeho solárneho kalendára, a nie lunárneho kalendára, ktorým sa zase
riadili a riadia moslimovia. V období, keď sa Duckett zdrņiaval v Safíjovskej ríńi, teda pôst
ĉasovo mohol vyjsť na obdobie po kresťanských vianoĉných sviatkoch, ale práve kvôli
rozdielnym kalendárnym systémom táto informácia vo vńeobecnosti nie je podaná pravdivo.
Duckett aj v ďalńích charakteristikách porovnával islamský pôst s kresťanským, ĉo je
moņné sledovať na nasledovných príkladoch. Na rozdiel od kresťanov, ktorí sa v pôstnom
období zdrņiavajú mäsitých pokrmov, moslimovia v pôste poĉas dņa nekonzumujú ņiadne
jedlo ani nápoje, avńak potom jedia v noci. Dokonca vtedy pijú aj víno, ĉo je ale v rozpore
s ich náboņenstvom.70 Tieto opisy podal pomerne presne a v súlade s islamskou tradíciou.
Avńak okrem toho, ņe poĉas pôstu je zakázané jesť a piť, neprípustné je aj fajĉenie alebo iné
zmyslové pôņitky. Moslimovia sa taktieņ majú zdrņiavať hádok, sporov, ohovárania,
nesluńných reĉí a mali by konať dobré skutky.71 Cieľom pôstu je tak pripomenúť moslimom
ich závislosť od Boha a pomôcť im zamerať sa na duchovné záleņitosti, ĉím sa pribliņujú
bliņńie k Bohu. To je v podstate aj cieľom modlitby ĉi náboņenskej dane (zakat).72
V súvislosti s pôstom je zaujímavá aj Duckettova poznámka o dĺņke jeho trvania,
ktorú vymedzil fázami mesiaca. Pôst teda podľa neho zaĉínal, keď bol mesiac v nove a konĉil
vtedy, keď opäť preńiel celý cyklus, a teda nastal ďalńí nov. Ako vńak ďalej uviedol, pôst nie
vņdy trval rovnako, pretoņe ho neukonĉili, kým opäť neuvideli „nový mesiac―. To sa niekedy
mohlo predĺņiť, napríklad pre zlé poĉasie.73 Tradiĉne vńak moslimovia dodrņiavajú pôst poĉas
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ramadánu, ĉo je deviaty mesiac moslimského kalendára a trvá dvadsaťdeväť alebo tridsať
dní.74
Pitie vína, ako to uviedol Duckett, ale aj poņívanie iných alkoholických nápojov je
síce podľa islamského práva ilegálne, avńak v tomto období nie nezvyĉajné. O poņívaní
alkoholických nápojov sa zmienil aj Membré v súvislosti s oslavami organizovanými
ńáhovým bratom Bahrámom Mirzom.75 Eńte za vlády ńáha Ismáʻíla I. bola konzumácia
alkoholu pomerne beņná nielen v súkromí, ale aj v rámci verejných osláv. Tahmásp I. sa vńak
odklonil od týchto praktík a nariadil v celej krajine pokánie, ĉo súviselo s odmietnutím
starého spôsobu ņivota kizilbańov, ĉím sa medzi hriechy zaradilo aj poņívanie alkoholu
a iných omamných látok.76 Takéto Tahmáspovo konanie môņeme interpretovať jednak
v kontexte vnútropolitickej situácie v prvých rokoch jeho vlády ako úsilie získať a upevniť si
moc v krajine, ale aj v intenciách jeho snáh o rozvoj a upevnenie ńíitskeho islamu v celej ríńi.
Napriek Tahmáspovej snahe sa nie vńetci odklonili od uvedených necností, ĉo si vńímame aj
na príklade Bahráma Mirzu.
Islamské sviatky a ich slávenie
V rámci svojho pobytu v Safíjovskej ríńi európski vyslanci zaņili a následne aj
zaznamenali viaceré islamské sviatky. Membré rozpoznateľne identifikoval a opísal
pravdepodobne koniec Ramadánu, ale najmä ńíitsky sviatok Ańúra. Vo svojich záznamoch
spomenul aj ďalńí islamský sviatok, ktorý vńak totoņne s kresťanskou tradíciou oznaĉil ako
tzv. veľkonoĉný sviatok (Easter festival), ĉo vńak v islamskom kontexte nemá opodstatnenie.
Edwards taktieņ vo svojich záznamoch hovoril o jednom z najvýznamnejńích moslimských
sviatkov, keďņe ho vńak nepomenoval, iba datoval, aj to nie podľa islamského kalendára, jeho
urĉenie je nejednoznaĉné. Napriek tomu sa v tejto ĉasti pokúsime o zobrazenie významných
islamských sviatkov v súlade s postrehmi a zápiskami uvedených cestovateľov.
Prvým sviatkom, ktorý Membré vo svojich záznamoch spomenul, je koniec pôstu.
Zaujímavé je, ņe popísal iba slávnosť, ale ani raz sa nezmienil o pôste ako takom. Ani tento
sviatok vńak nepomenoval presne, opísal len priebeh osláv. Slávnosť datoval do 1. februára
1540, ĉo sa podľa editora Membrého záznamov pribliņne krylo so sviatkom id al-fitr, teda
koncom ramadánu.77 Ide o sviatok konca pôstu a oznaĉuje sa ako „malý sviatok―.78 V rámci
74
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týchto osláv vńak Membré opisoval hlavne ich neortodoxné ĉasti. Vykreslil pomerne presný
popis hry – konského póla,79 ĉo vńak nepatrí k náboņenským prejavom. Ďalńou súĉasťou tejto
slávnosti bolo to, ņe na ńáhsky dvor prińli mnohí ľudia aj z okolitých miest ĉi dedín, aby
odovzdali ńáhovi dary, predovńetkým rôzne zvieratá, kaņdý vńak podľa svojich moņností.80
Ĉo sa týka náboņenského preņívania sviatku, samozrejmou súĉasťou bola oslava Alaha
napríklad zvolaním „La iláh illa Allah“.81 Tento sviatok sa ĉastokrát oslavoval väĉńmi ako
„hlavný sviatok― – sviatok obety.82 Náboņenské zvyklosti zahŕņali okrem modlitby aj stav
duchovnej obnovy a ĉistoty. Zároveņ rodiny, ktoré eńte nezaplatili zakat, náboņenskú daņ,
zaplatili ju v prvý deņ tejto slávnosti.83 Tak, ako poznamenal aj Membré, tieto oslavy trvali tri
dni.84
Vzhľadom na viaceré popísané neortodoxné zvyklosti ĉi len pribliņné datovanie
nemoņno nespochybniteľne urĉiť, ņe ide o sviatok id al-fitr. A keďņe oficiálnym
náboņenstvom Safíjovskej ríńe bol ńíitsky islam, ľudia si v tomto ĉase pripomínali aj
umuĉenie Alího, ĉo vychádza na 21. ramadán.85 Toto bliņńie zodpovedá aj Membrého
datovaniu.86 Poĉas tohto sviatku sa niektorí moslimovia stretávali v meńite, kde sa zdrņiavali
aj neskoro do noci, modlili sa, ĉítali Korán a vyjadrovali smútok nad Alího smrťou.87 O tom,
ņe mnohí ľudia zostávali zhromaņdení celú noc a chválili Alaha, ale aj ńáha, sa zmienil aj
Membré.88
Pomerne s krátkym ĉasovým odstupom uviedol Membré druhý sviatok, ktorého
priebeh osláv je sĉasti podobný ako v predchádzajúcom prípade. Membré ho oznaĉil ako
„veľkonoĉné sviatky―,89 teda prirovnával ho ku kresťanskému sláveniu Veľkej noci,
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pravdepodobne kvôli ĉasovému urĉeniu. Hoci ho presne nedatoval, z iných jeho záznamov
môņeme predpokladať, ņe sa uskutoĉnil niekedy v priebehu marca,90 ĉo sa môņe kryť
so slávením veľkonoĉných sviatkov. Membré pri tomto sviatku uviedol, ņe ho volajú bairam,
ĉo vńak neuľahĉuje jeho identifikáciu, keďņe slovom bairam sa vo vńeobecnosti oznaĉuje
sviatok.91
Jedným z najdôleņitejńích sviatkov ńíitskeho islamu je sviatok Ańúra, ktorý pripadá
na 10. deņ mesiaca muharram. Veriaci si pripomínajú umuĉenie Alího syna Husajna, ktorý
bojoval s umajjovským kalifom Jazídom a zahynul v boji v bitke pri Karbale v roku 680.92 Uņ
krátko po bitke sa Karbalá stala pútnickým miestom ńíitskych moslimov a aņ dodnes je ich
náboņenským centrom.93 Ńíitske rituály mali zachovať spomienky na túto udalosť aj
pre ďalńie generácie. Membré pri opise týchto udalostí opäť vyuņil príbuznosť s kresťanskou
tradíciou a spomienky na umuĉenie Husajna, ktoré si ńíiti tradiĉne pripomínajú prvých desať
dní mesiaca muharram, interpretoval ako pańie v kresťanskom vnímaní, keďņe sprievod
prechádzajúci cez mesto a veriaci v meńitách spievali o Husajnovom umuĉení.94 Ľudové hry
pri tejto príleņitostí nazývajú ńíiti tazíja.95 Týchto desať dní mesiaca muharram je vnímaných
ako ĉas smútku a náreku. Ĉierna farba je v tomto období veľmi symbolickou, pretoņe ņou
vyjadrovali hĺbku svojho smútku.96 Jednak nosili ĉierne obleĉenie, prípadne si mnohí mladí
muņi zaĉiernili celé telo a chodili nahí, niektorí si dokonca vykopali do zeme jamu, z ktorej
im trĉala iba hlava, ĉím si tieņ pripomínali umuĉenie Husajna.97 V období vlády Safíjovcov sa
populárnym stávalo organizovanie stretnutí, na ktorých recitovali knihu Rawdat ash-Shuhadā
zachytávajúcu udalosti z Karbaly.98 Prednáńania príbehu o bitke pri Karbale v meńitách sa
zúĉastņovali aj ņeny, ktoré celý prednes dopĺņali ņalospevmi a nárekom.99 Safíjovskí ńáhovia
sa nestavali proti tomuto vývoju, pretoņe tým nielen posilnili ńíizmus medzi obyvateľstvom,
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ale zvýńili aj nepriateľstvo obyvateľov voĉi Osmanom, ktorí boli ako sunniti identifikovaní
s Husajnovými nepriateľmi v Karbale.100
Okrem Membrého spomenul islamské sviatky v záznamoch aj Edwards. Bolo to
29. júna 1566, pri príleņitosti stretnutia so ńáhom, na ktorom mu Tahmásp I. udelil aj
obchodné privilégiá. Edwards poznamenal, ņe v tento deņ slávili jeden z ich hlavných
sviatkov. Poĉas osláv bola vńetka aristokracia zhromaņdená u ńáha na jeho dvore. Edwards sa
tu síce nezameriaval na opisy náboņenského sviatku, ale skôr na vlastné stretnutie
so ńáhom.101 Napriek tomu sa vńak pokúsime naznaĉiť sviatok, ktorý tu spomenul, a teda aj
to, ktorý z islamských sviatkov povaņoval za jeden z najdôleņitejńích. Tak, ako aj Membré,
ani Edwards nebral do úvahy rozdielne kalendárne systémy. Ak berieme do úvahy Edwardsov
údaj 29. júna 1566 podľa juliánskeho kalendára, môņeme vďaka prevodu medzi kalendármi
dospieť k najpravdepodobnejńej moņnosti, ktorou je sviatok obety – id al-adhá.102 Nazýva sa
tieņ aj „veľký sviatok―, uskutoĉņuje sa poĉas púte do Mekky103 a v podstate zodpovedá
uvedenému ĉasovému údaju. Poĉas sviatku si moslimovia pripomínajú ochotu Abraháma
obetovať svojho syna Izmaela. Osoba Abraháma je prítomná vo vńetkých troch
monoteistických vierach – v judaizme, kresťanstve i v islame. V islame je Abrahám vnímaný
ako prvý zástanca monoteizmu. Uctievajú ho najmä za jeho vernosť voĉi Bohu, ale aj
za obhajobu viery pred prenasledovaním.104
Islamské rodinné zvykoslovie
Membré mal vďaka tomu, ņe poĉas svojho pobytu v Safíjovskej ríńi býval u viacerých
predstaviteľov miestnej aristokracie, moņnosť vńímať si aj tradície súvisiace s významnými
momentmi v ņivote ĉloveka i celej rodiny. Na základe toho vo svojich zápiskoch zaznamenal
prejavy islamského náboņenstva nielen poĉas významných islamských sviatkov, ale aj poĉas
pohrebov ĉi svadieb. Tie síce mali privátnejńí charakter, ĉastokrát neboli len záleņitosťou
úzkeho rodinného kruhu, ale zasiahli aj ńirńie miestne spoloĉenstvo.
Pri pohreboch zohrávala dôleņitú úlohu opäť ĉierna farba, ktorá je aj v tomto prostredí
vnímaná ako farba smútku a zla.105 Pri pohreboch ju pouņívali na zástavách bez akýchkoľvek
100
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obrazov, avńak bola pretkaná zlatými vzormi listov. Pohreby boli dopĺņané opäť modlitbou ĉi
ĉítaním Koránu, priĉom prednes úryvkov z Koránu poĉas pohrebu bol v kompetencii malého
chlapca schopného ĉítať Korán.106 Vo vńeobecnosti vńak moslimské pohreby variovali
v závislosti od miestnej kultúry a tradícií, ktorými boli silne ovplyvnené.107 Pohreb sa mohol
uskutoĉniť v meńite, na ĉo poukázal aj Membré,108 ale aj v domácnostiach ĉi na cintorínoch,
hoci to sa neodporúĉalo. Predchádzala mu krátka modlitba salat al-dţanáza, ĉo moņno
preloņiť ako modlitba nad mŕtvym.109
Ńpecifický bol pohreb v tom prípade, ak bol zomrelý za ņivota významnou osobou.
Membré tu odkazoval na mesto Ardabíl, s ktorým sa spája pôvod rodu a kde boli pochovaní
tí, ĉo boli v ńáhovej priazni. Uvádza príklad, keď zomrel Tachiatan Massur, ńáhov qurčí –
ĉlen osobnej stráņe ńáha, kizilbań, a samotný ńáh Tahmásp I. nariadil, aby bol pochovaný
v Ardabíle.110
Ńáh tak mal veľkú autoritu a rozhodoval o mnohých, aj súkromných záleņitostiach
jednotlivcov. To sa prejavilo aj poĉas svadieb, kde platilo, ņe nikto z jeho sluņobníkov, qurčís,
sa nemohol oņeniť bez súhlasu ńáha. On sám bol totiņ vytváral pravidlá.111 Prejavom
podriadenosti voĉi ńáhovi je pomerne neobyĉajný zvyk, keď kalif,112 ako zástupca panovníka,
palicou udrel kaņdého prítomného.113
Membré neopisoval samotný akt uzavretia manņelského zväzku, sobáńny obrad, ale aņ
jeho následné slávenie. Avńak aj samotnej svadobnej zábave predchádzali náboņenské obrady,
ktoré síce nesúviseli priamo s manņelstvom, ale boli súĉasťou svadobných tradícií. Ińlo
predovńetkým o chválenie Alaha, ale aj ńáha Tahmáspa rôznymi formami. Spomedzi nich
bolo azda najmarkantnejńie pomerne dlhotrvajúce opakovanie invokaĉnej formulky „La iláh
illa Allah“, ale medzi ďalńie súĉasti patril aj spev rôznych piesní na chválu ńáha. Manņelský
zväzok sa v súlade s islamským náboņenstvom uzatváral v mene Boha, je to jeho
charakteristický znak a má zabezpeĉiť poņehnanie manņelstva,114 preto boli náboņenské prvky
v týchto obradoch veľmi dôleņité. Ďalńím prejavom náboņenstva, ako to opísal Membré, bolo
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aj znevaņovanie Osmanov – sunnitov a vyslovenie vízie obsadenia Osmanskej ríńe
safíjovským ńáhom,115 ĉo súviselo so ńíitsko-sunnitskými vzťahmi. Aņ po absolvovaní
uvedených zvyklostí nastal ĉas na zábavu a tanec, priĉom vńak v jednej miestnosti boli len
muņi a v druhej zasa len ņeny.116 Spoloĉný tanec muņa a ņeny by bol v tomto kontexte
povaņovaný za sexuálne sugestívny, aj preto sa ņeny a muņi zabávali zvláńť.117
Postoj šíitov ku kresťanstvu
Spoznávanie a hodnotenie islamských sviatkov je v súvislosti s hľadaním afinity
s kresťanstvom, je obrazom postoja európskych cestovateľov, kresťanov, k odlińnému
náboņenstvu, ktorý sa niesol v snahe spoznať tieto zvyky hoci cez prizmu známych, vņitých
predstáv. Na druhej strane máme v týchto záznamoch k dispozícii zachytený aj opaĉný postoj
– ako ńíiti vnímali kresťanov ĉi kresťanstvo vo vńeobecnosti.
Hoci európski cestovatelia obyvateľov Safíjovskej ríńe viac-menej identifikovali ako
moslimov, v kontraste ku kresťanstvu ich niektorí autori, napríklad Richard Cheinie, vnímali
ako pohanov.118 Toto vńak platí aj vice versa, ĉo moņno sledovať v Jenkinsonových
záznamoch, v pasáņi opisujúcej epizódu o stretnutí so ńáhom, ktorý mu kládol rôzne otázky.
Medzi inými aj to, ĉi bol moslim alebo neveriaci.119 Pravdepodobne tak vedomie nadradenosti
vlastnej konfesionálnej identity viedlo jednu i druhú stranu ku generalizácii náboņenskej
identity na prostú binárnu opozíciu „my― verzus „oni―. Priĉom v prípade Európanov túto
opozíciu moņno konkretizovať tak, ņe „my― znamená kresťania a „oni― zasa pohania.
V prípade Perņanov naopak „my― predstavovalo ńíitskych moslimov a „oni― opäť pohanov.
Pohania vńak v jednom aj druhom prípade predstavovali prísluńníkov akýchkoľvek iných
náboņenstiev.
V záznamoch európskych vyslancov môņeme jednak vidieť prístup ku kresťanom,
ktorí trvalo ņili na území Safíjovskej ríńe, na druhej strane sa vzťah ku kresťanom dá
pozorovať aj v prístupe k samotným európskym kresťanským vyslancom. No napríklad
Duckett si vńímal aj ńíitske vnímanie kresťanstva ako takého, napríklad v súvislosti s osobou
Jeņińa Krista, ktorého vnímali ako svätého ĉloveka a veľkého proroka, avńak nie v takej miere
ako prijímali Mohameda. Toho povaņovali za posledného proroka (tzv. peĉať prorokov),
ktorým bolo vńetko dokonĉené, preto bol aj najväĉńím. Kristus podľa nich nemohol byť
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Boņím synom. Argumentovali tým, ņe Boh nikdy nemal ņenu, preto nemohol mať ani
ņiadnych potomkov.120
V Safíjovskej ríńi ņili len pomerne málopoĉetné náboņenské menńiny – ĉi uņ to boli
vyznávaĉi zoroastrizmu, kresťanstva alebo judaizmu.121 Ĉo sa týka kresťanov, zatiaľ ĉo
Membré si ich poĉas pobytu v Safíjovskej ríńi vôbec nevńímal a poslednýkrát ich spomenul
eńte pred vstupom na územie ríńe, opätovne potom aņ po príchode na ostrov Hormuz, nie vńak
poĉas zotrvania v ríńi,122 anglickí cestovatelia v druhej polovici 16. storoĉia uņ zaznamenávali
aj komunikáciu s kresťanmi ņijúcimi, respektíve pôsobiacimi v krajine. Ińlo primárne
o arménskych obchodníkov, preto aj ich záujem o nadviazanie kontaktov mohol súvisieť
s obchodnými záujmami Angliĉanov v tomto prostredí.123 Hoci bol poĉet Arménov ņijúcich
priamo v ríńi pomerne nízky, angaņovali sa primárne v ekonomickom ņivote krajiny, vďaka
ĉomu si ich vńimli aj európski cestovatelia.124 Vo svojich zápiskoch sa ale o kresťanoch
zmienil neskôr aj Alessandri, ktorý ich primárne spomínal v súvislosti s ich daņovým
zaťaņením. Postavenie nemoslimov v Safíjovskej ríńi bolo menej priaznivé ako napríklad
v Osmanskej ĉi Mogulskej ríńi.125
Jenkinson v rámci svojho pobytu v Ńamache popísal aj stretnutie s Arménom,
vyslaným gruzínskym panovníkom, ktorý deklaroval, ņe jeho územie bolo uzavreté medzi
dvoma krutými vládcami – osmanským sultánom a safíjovským ńáhom – s ktorými bol
v neustálom vojenskom konflikte práve kvôli kresťanskej viere.126 Týmto Jenkinson podal
prvotný a sĉasti stereotypný pohľad na vzťahy kresťanov a moslimov, ĉi uņ sunnitov alebo
ńíitov, zahŕņajúci permanentný stav vojny prameniaci z náboņenských konfliktov.
V súlade so snahou ńáha Tahmáspa I. o upevņovanie ńíitskeho islamu v Safíjovskej ríńi
sa dajú hodnotiť aj záznamy o konverziách kresťanov na islam. Uņ o samotnom vyhlásení
ńíitskeho islamu za oficiálne náboņenstvo v roku 1501 a o následnej ideologickej
transformácii sa tvrdí, ņe zasiahla vńetkých obyvateľov ríńe, moslimov i nemoslimov. Nie je
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vńak jasne stanovené, ako bol status nemoslimov predefinovaný.127 Ak sa teda kresťan
rozhodol zradiť svoju vieru a prijať islam, ińiel za lokálnym správcom, ktorý mu okrem iných
darov dal koņa, a chodil spolu s ním cez mesto preklínajúc svojich rodiĉov, ĉím verejne
deklaroval svoje opovrhnutie predchádzajúcim spôsobom ņivota. Získal tým rôzne
ekonomické výhody v porovnaní s kresťanmi. Ak sa vńak opäť vrátil ku kresťanstvu, bol
zabitý.128
Postoj ńáha ĉi iných moslimských obyvateľov Safíjovskej ríńe nemoņno generalizovať
a ich vzťah ku kresťanom hodnotiť ako vyslovene nenávistný. O tom svedĉí Alessandriho
záznam o prístupe ńáha k rôznym skupinám obyvateľstva, ktorým na jednej strane prejavoval
priazeņ, na druhej vńak ukázal aj svoju krutosť. Alessandri uviedol príklad kresťanov,
Arménov ņijúcich v oblasti Zutta, ktorí boli istý ĉas úplne oslobodení od daní. Ńáh vńak náhle
zmenil svoje rozhodnutie a poņadoval od nich náhradu vńetkých nedoplatkov, ĉo ich de facto
zruinovalo.129 Je vńak len ťaņko dokázateľné, ĉo zmenilo ńáhov názor.
Napriek istým konfliktným situáciám sa ńáh alebo miestni správcovia zaujímali aj
o náboņenstvo prichádzajúcich vyslancov. To moņno sledovať na príklade Jenkinsona,
ktorého sa na konfesiu pýtal jednak ńirvánsky bejlerbej Abdulláh chán, ale aj ńáh Tahmásp I.
Pri stretnutí s Tahmáspom I. vńak sledujeme aj iný, nevraņivý postoj ku kresťanom, keď ńáh
Jenkinsonovi poslal pred vstupom na dvor svoje vlastné topánky, ktoré si Jenkinson musel
obuť eńte pred zosadnutím z koņa, aby nepońkvrnil zem, po ktorej by chodil. Dôvodom bolo
jeho kresťanské vierovyznanie.130
Hoci na jednej strane vidíme reńtrikĉné opatrenia voĉi kresťanom, na druhej vńak
vzájomnú kooperáciu, najmä ĉo sa obchodných stykov týka, keďņe práve nemoslimské
obyvateľstvo zohralo kľúĉovú úlohu v ekonomike Safíjovskej ríńe.131 Ochotu spolupracovať
môņeme vidieť aj v prejavení vôle ńáha zapojiť sa do aliancie proti spoloĉnému nepriateľovi
Safíjovskej ríńe a európskych krajín, najmä Benátok, Osmanom. To ukazuje, ņe v tomto
období nebolo náboņenstvo primárnym zdrojom konfliktov a faktorom, ktorý by nezvratne
polarizoval vtedajńiu spoloĉnosť. Toto obdobie je tak plné kontradikcií, keď sa náboņenský
fanatizmus objavuje spoloĉne s poĉiatkom nacionalizmu ĉi sekularizácie zahraniĉnej
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KHANBAGHI, ref. 124, s. 93.
HAKLUYT, ref. 16. Dostupné na internete:
<https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/v04/chapter10html>.
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A Narrative of Italian Travels, ref. 28, s. 218.
130
HAKLUYT, ref. 7.
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KHANBAGHI, ref. 124, s. 95.
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diplomacie.132 Aj prístup ku kresťanom tak nebol krajne vyhranený, práve naopak, moņno ho
hodnotiť ako pomerne ambivalentný.
Záver
V Safíjovskej ríńi sa v 16. storoĉí etablovala a rozvíjala doktrína ńíitskeho islamu aj
zásluhou jej panovníkov. Prvý významný krok k presadeniu ńíitskeho islamu v tomto priestore
urobil ńáh Ismáʻíl I., keď ho v roku 1501 vyhlásil za oficiálne ńtátne náboņenstvo.
Významnejńie potom kultivoval túto doktrínu aj ńáh Tahmásp I., ktorý viacerými spôsobmi
podporoval ńírenie ńíizmu v celej krajine.
Európski cestovatelia prichádzajúci do Safíjovskej ríńe poĉas svojho pobytu
nesledovali len hlavný cieľ svojej cesty – obchodné alebo diplomatické záujmy,
ale spoznávali aj krajinu a jej celkové pomery ĉi uņ politické, kultúrne alebo náboņenské.
Stretávali sa s rôznorodými prejavmi islamu, ktoré následne opísali vo svojich záznamoch.
Ĉastokrát pritom neńlo len o jednoduchú konńtatáciu iného konfesionálneho vyznania.
Náboņenstvo vnímali aj v intenciách ńirńieho politického kontextu, jednak s ohľadom
na vnútropolitickú situáciu v súvislosti s nastolením a upevņovaním moci safíjovskými
panovníkmi, ale aj vo vzťahoch k sunnitom, ktorí boli v tomto období primárne
reprezentovaní Osmanmi.
Vnímanie islamu európskymi vyslancami v tomto období bolo silne poznaĉené
kresťanským svetonázorom, ĉo dokazujú viaceré záznamy a opisy islamských tradícií,
zvykov, rituálov, ktoré ĉasto prirovnávali ku kresťanským reáliám. Najmä pri záznamoch
týkajúcich sa islamských sviatkov dochádzalo zo strany Európanov k neuvedomeniu si
rozdielnosti kalendárnych systémov, v dôsledku ĉoho nastali isté posuny v datovaní
interpretovaných udalostí. Príbuznosť oboch náboņenstiev bola ĉasto hľadaná neadekvátne aņ
silene, ĉo vyplývalo z nedostatoĉnej informovanosti ĉi z prílińnej generalizácie faktov. To
následne viedlo k istej stereotypizácii vnímania islamu.
V neposlednom rade tvoria pozoruhodnú súĉasť týchto záznamov aj reflexie
kresťanstva z pohľadu ńíitskeho islamu. Vzťahy ńíitskych moslimov a kresťanov aj na základe
ich zobrazenia v uvedených dielach nie je moņné generalizovať na výluĉný antagonizmus.
Napriek istým nepriateľským prejavom voĉi kresťanom, ktoré opísal napríklad Jenkinson,
náboņenstvo v 16. storoĉí nebolo faktorom, polarizujúcim vtedajńiu spoloĉnosť. Na druhej
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strane sme sledovali aj opaĉný prístup ku kresťanom, a to nielen k samotným cestovateľom,
ale aj k minoritnému kresťanskému obyvateľstvu Safíjovskej ríńe.
Celkovo moņno povedať, ņe Európania, ktorí prichádzali do Perzie, ale aj do iných
islamských krajín postupne vytvárali statický, strnulý obraz Orientu. Podľa nich ińlo o oblasť
volajúcu po dynamizácii a tá mala byť dosiahnutá vďaka zásahu Európanov, ĉím si aj
odôvodņovali vlastné koloniálne záujmy. Ich prístup bol ĉasto monolitický, bez porozumenia
kultúrnych interakcií a nepozorný k nuansám v rozdielnych pohľadoch diplomatov,
cestovateľov, obchodníkov ĉi vzdelancov.133 Vo svojich záznamoch sa ĉastokrát priklonili ku
generalizujúcim

vysvetleniam

a charakteristikám,

ktoré

sa

stávali

stereotypnými

a v niektorých prípadoch boli v rozpore s reálnou situáciou, o ĉom svedĉia aj niektoré
uvedené deskripcie. Príspevok sa vńak dotýka len niektorých aspektov tejto problematiky,
komplexnejńie sledovanie stereotypov vnímania iných kultúr by si vyņadovalo ďalńí, hlbńí
a rozsiahlejńí výskum.
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The Depiction of Shi’i Islam in the Works of European Travellers in the 16th Century
Principal sources of this paper are works of European travellers of the 16th century, which reflect their
stay in the Safavid Empire during the reign of Shah Tahmasp I. (1524 – 1576). The subject of this
study is Shi‘i Islam and how it is depicted in the above-mentioned works. In this context, it is
important to note, that political and religious power were very much interconnected in Safavid Persia,
as theocracy was the official form of the government in the empire was a theocracy. Another part of
the paper is focused on differences between Sunni and Shi‘i Islam based on relations of the Ottoman
and Safavid Empires. Relevant parts in the European works deal with the perception of Islam, strongly
influenced by a Christian point of view. The travellers very often compared Christian and Muslim
customs and traditions, and they had a tendency to generalise facts which resulted in giving a rather
distorted account.
Keywords: Safavid Persia, Shi‘i Islam, Muslim religious traditions, Muslim-Christian relations
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Adatok betléri kastély történetéhez*
Eva Benková
Az Andrássyak idejében a felső-gömöri Betlér falu (possesio Bethlér/Betlér)
a krasznahorkai uradalom részét képezte. Az uradalmat 1582-ben Andrássy Péter
krasznahorkai várkapitány kapta meg ideiglenes használatba. A következő fél évszázadban
a krasznahorkai uradalomra vonatkozó és az Andrássyaknak szóló zálogszerződéseket
követően III. Ferdinánd magyar király (1625–1657) 1642 decemberében a krasznahorkai
birtokokat II. Andrássy Mátyásnak adományozta örökjogon.1 II. Mátyás jelentős anyagi
kötelezettségei miatt Betlér, hasonlóképpen más gömöri településekhez, több alkalommal
zálogba került, melyből felesége, Monoki Anna váltotta ki. Végrendeletében 1651-ben Betlért
fiainak, I. Miklósnak és II. Jánosnak hagyományozta, egy itteni település pedig I. Györgynek
jutott.2 Testvérei halála után az Andrássy javak egyetlen tulajdonosa I. Miklós lett.
Amikor 1695. július 1-jén a család tulajdonának első felosztására került sor I. Miklós
öt fia, II. Péter, I. István, II. György, I. Pál és III. Mátyás közt, ebbe Betlér nem volt
belevonva.3 A néhány éve publikált vélemény, miszerint Betlért 1695-ben az esztergomi
érsekség vette birtokba, nem elfogadható.4 Az idézett szerző forrásanyagát valószínűleg az ez
év március 3-án kiadott összeírás5 képezte, mely számunkra is ismeretes, de véleményünk
szerint az egyáltalán nem igazolja Betlér elfoglalását. A Kiss Pál (Kyss) készítette összeírás
ugyanis az érsek azon Gömör megyei ingó- és ingatlan javait összegzi, melyeket elvettek az

* Az értekezés alapjául három, 1746-ból és 1768-ból származó összeírás szolgál, melyek a Magyar Nemzeti
Levéltár Urbaria et conscriptiones adatbázisban találhatók. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár
Budapest (tovább MNL OL), E szekció Magyar Kamara Archívuma (tovább MKA), Urbaria et conscriptiones
(tovább U et C), fasciculus (tovább fasc.) 106, 39. szám (tovább sz.), 1-18 o.; fasc. 111, 47 sz., 4-22, 145-149 o.
Az említett forrásokat (A kastély és tartozékainak 1746. május 25-i értékelése 16 831 rajnai arany és öt dénár
értékben, A kastély és tartozékainak 1768. évi értékelése 9 434 rajnai arany és 45 dénár értékben, valamint
Kiválasztott részletek a krasznahorkai és csetneki uradalom 1768. április 28-i összeírásából és értékeléséből).
a szerző a jelen tanulmány első kiadásában már közzétette. BENKOVÁ, Eva. Castellum Andráńiovcov
v Betliari v 18. storoĉí. In PODOLAN, Peter – BENKOVÁ, Eva (ed.). Priezory do dejín. Historia nova 11.
[online] Bratislava : Stimul, 2016, s. 116-133. <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf>
1
Ministerstvo vnútra SR, Ńtátny archív v Preńove, ńpecializované pracovisko Spińský archív v Levoĉi, fond
Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky, I. oddiel, fasc. 8, 174. sz.
2
BARTOŃ, Martin. Andrášiovci zo Szentkirályu. Dejiny a genealógia rodu do r. 1733. (Diplomová práca).
Bratislava : Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, 2004, 55-60 o.
3
Erről 1768-ban azt állították, hogy Betlér 1695-ben úgymond idegen kézen volt. ...in divisione qvidem non
expressae, velut eotum pro manibus alienis existentis, vigore tanem donationis ad dominium Krasznahorka
pertinentis. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 142, 38 sz., 1-6 o; BARTOŃ, ref. 4, 64. o.
4
LÖRINĈÍKOVÁ, Silvia. Premeny obce vo svetle archívnych dokumentov. Prínos Andrássyovcov pre Betlia
a jeho okolie. In Betliarske noviny, Betlerskie noviny 16, 2010, 9. évf., december, 8. o.
5
MNL OL, MKA, U et C, fasc. 151, 9 sz., 1-3 o.
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egyháztól a kincstár javára.6 Betlér esetében (hasonlóképpen, mint Berzete (Brzotín),
Martonháza (Ochtiná), Restér (Rońtár), Gecelfalva (Koceľovce), Vlachovo, Goĉovo és Niņná
Slaná falvaknál, ill. Pelsőc (Pleńivec), Csetnek (Ńtítnik) és Dobsina (Dobńiná) városoknál)
konkrétan az esztergomi érsek megbízottja által szedett terménybeli tized bekebelezéséről volt
szó, melyek fejében a múltban 160 aranyforintot fizettek ún. pactataeként.7
Betlért 1696-ban III. Mátyás szerezte meg, aki I. Andrássy Miklós második
házasságából született.8 Betlér következő tulajdonosa III. Mátyás testvére, I. Pál volt.
A Rákóczi-féle szabadságharcban végzett tevékenységéért I. Pál Betlér birtokát az
államkincstár javára konfiskálták. Erről Pabsta/Pobszta Józsefnek, Gömör megye jogi
képviselőjének (fiskuszának) és a Kamara szomolnoki hivatalnokának 1711. március 16-án
kelt összeírásából szerzünk tudomást, melyben az is szerepel, hogy Betlérben még
befejezetlen kastély (castellum) található. Az 1711. évi összeírásban ezt olvashatjuk: Hic
datur castellum nec dum imerfectionem factum,...9Betlér tulajdonosa 1713-ban, I. Pál halála
után végrendelete értelmében felesége, Balassi Krisztina lett, aki átengedte Betlért
lánytestvérének, I. Andrássy József (aki Pál testvérének, I. Istvánnak volt a fia) feleségének,
Erzsébetnek.10
Közvetett bizonyítékok alapján (Krasznahorka várának I. István általi átépítése,
valamint az ő állítólagos Betlérbe költözése felesége, Serédi Zsófia halála után) elfogadott,
hogy a betléri kastélyt József apja, Andrássy István építette/alakítatta át. 11 Ezen oknál fogva
úgy gondoljuk, hogy a betléri birtokviszonyok és az Andrássyak nemesi székhelyét érintő
jogai a 18. század első felében további levéltári kutatást és újraértelmezést igényelnek.
Ugyanis az 1768. március 30-án kelt összeírásból (connotatio bonorum), melyben I. István
unokája, I. Károly szerepel mint az ő egyetlen örököse, kivehető, hogy Betlér eredetileg I.

6

Consignatio seu confiscatio bonorum tam mobilium, qvam immobilum archiepiscopalium in comitatu
Gőmőriensi existentium anno 1695 die 3. marty pro parte fisci regy occupatorum.
7
Item possessiones Berzete, Oktina, Restér, Geczelócz, Oláhpataka, Gócs, Alsó Sajó, Betlér, cum opidis Pelsőcz,
Csetnek, et Dobsina, dant decimas, pro qvibus nominae pactatae praedicantes singulorum locorum
simulsumptim, olim solverunt circiter ungaricales florenos 160 modo vero pactatas non solvunt, et decimas in
natura colligit provisor archiepiscopalis.
8
ANDRÁŃI, Ladislav a kol. Štátny archív v Košiciach. Sprievodca po archívnych fondoch. 2. Bratislava :
Slovenská archívna správa, 1965, Edícia sprievodcov po ńtátnych archívoch na Slovensku, zväzok 4 (4. kötet),
16. o.
9
Az Andrássy család Krasznahorkára való érkezésétől 1711-ig castrum/castellum/fortalicium vagy bármilyen
más módon megnevezett megerősített uradalmi székhely Betlérben az általunk ismeret forrásokban nem
szerepel. Az általunk tanulmányozott forrásanyagban az Andrássyak betléri ingatlana mint castellum vagy
residentia szerepel. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 6, 80. sz., 23. o.
10
BARTOŃ. ref. 3, 69. o.
11
POLLA, Belo – VINDIŃ, Imrich. Východoslovenské hrady a kaštiele. Końice : Východoslovenské
vydavateľstvo, 1966, 57. o.; ORŃULOVÁ, Jana. Heraldická výzdoba okien kańtiela v Betliari. In Zborník
Slovenského národného múzea, História, 1996, 36. évf., 24., 26. o.
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Istvánt illette.12 Azonban amíg a kastély I. István általi átépítését nem tudjuk hiteles
forrásokkal igazolni, az ingatlan tényleges állapotát és a birtokviszonyait a 18. századra
vonatkozóan legjobban az 1746. évi összeírás alapján tudjuk jellemezni. Az összeírásban
szereplő némely tétel megfogalmazása és az építőanyagok mennyisége jelzi, hogy
elkészítésének idejében, vagyis 1746 májusában a munkálatok még folytak. Ezért azt
feltételezzük, hogy a kastély áttépítése a 18. század első felében I. Andrássy József alatt már
majdnem befejeződött, amennyiben nem maga József kezdeményezte.
A betléri kastély magját gótikus vár képezi, melyet a Bebek család építette feltehetően
a 15. század felében (Zdeněk Gardavský szerint 1441–1451 között),13 és ehhez később
Gardavský interpretációja szerint hozzáépítették a három sarokbástyát is. Az utólagos, a 16.
századi reneszánsz átépítés során az épület az északi szárnnyal bővült.14 A 18. század végéig
és legfőképp a 19. században, amikor a kastély sarkalatos építészeti módosításon esett át
(beleértve az elrendezést érintő beavatkozásokat), az Andrássyak előző építészeti
tevékenysége inkább renovációs jellegű volt és főképp a belteret érintette.
Amikor I. Andrássy József halála után fiainak gyámságát testvére, I. Andrássy Ferenc
vállalta,15 Gömör megye közgyűlésének parancsára 1746. május 20-án Betlérbe küldetett
Mihály Godefridus de Bikser/Godefrieds de Bickserh (lehet a mai Vyńné Valice község része)
szolgabíró és Mumhart János Gothard esküdt azzal a feladattal, hogy megtekintsék és
felbecsüljék az itteni kastélyt (castellum seu residentiam), amelyet nagyon elegánsnak és jó
állapotban lévőnek (satis elegantem et in bono statu existentem habitam) tartották.
A rezidencia a falu felső végében állt, északon Szepes irányába szituálva. A dokumentumban
I. Ferenc mint I. Károly és II. József gyámja szerepel.
A konszkriptorok 1746 májusában megjegyezték, hogy a kastély, valamint a hozzá
tartozó épületek megtekintésekor segítségükre voltak a következő mesteremberek – Rusnák
Tamás (Rusznák) és Spernik Bálint kőművesek, Csaszar János, Holoko János és Taskovszky
Mihály ácsok, Fekete András és Miller Mátyás asztalosok, Paulik János és Csangar Péter
lakatosok, Penger György és Szmetana Mihály kovácsok, Sinczel Ferdinánd üveges és Magda
István és Valentini János fazekasok.16
12

MNL OL, MKA, U et C, fasc. 142, 38. sz., 1-6. o.
Kutatásunk következő szakaszában részletesen foglalkozunk Zdeněk Gardavsky kutatásának eredményeivel.
Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava, T 2475/A – C; T 2475/I, II, III, IV, V/a – b, VI/a,
b, c, VII.
14
GYÖRGY, Tibor – KUSÁK, Dalibor. Krásna Hôrka a Betliar. Martin : Osveta, 1985, 50-52. o.;
TIHÁNYIOVÁ, Monika. Betliar v 14. – 16. storoĉí. In ŃOMŃÁK, Ján a kol. Betliar. Monografia. Betliar :
Obecný úrad Betliar, 2014, 29. o.
15
LÖRINĈÍKOVÁ, Silvia. Zemepanské rody a kańtieľ. In ŃOMŃÁk, ref. 16, 59. o.
16
MNL OL, MKA, U et C, fasc. 106, 39. sz., 1. o.
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További információkat a kastélyról I. Andrássy Károly 1768. április 28-án Kassán kelt
krasznahorkai és csetneki uradalmának összeírásából és becsüjéből kapunk. Az urbárium latin
nyelvű tételeihez hozzácsatoltak egy német nyelvű lajstromot is a kastély értékelésével és
tartozékaival, melyet a összeírókknak feltehetően a szomolnoki Reicewski Antal és a rozsnyói
Nahmer Sebestyén kőművesmesterek, a szomolnoki Keller József ács, a rozsnyói Barayxa
Márton és Belicky György, mindketten ácsmesterek, Gärtner János asztalosmester, Jungvürth
György lakatosmester, Schintzl Ferdinánd üvegesmester és Vandrak András fazekasmester
készítették el.17
Az 1746. és 1768. évi összeírásokból aránylag alapos elképzelésünk lehet arról,
hogyan nézhettek ki a betléri kastély és a közvetlen közelében, illetve Betlér intravilánjában
lévő uradalmi ingatlanok a 18. század felében.18 A betléri kastély mai formáját (háromszintes
épülettömb) a 19. század végi, I. Andrássy Emanuel által koordinált átépítés során kapta,
azonban az általunk vizsgált időszakban a kastély összterületét nemcsak maga a kétszintes,
kétszárnyú, kétablakos központi boltíves, bejárati átriummal/fogadóhelységgel rendelkező
Andrássy rezindencia, hanem további gazdasági épületek is alkották. A kastély külső falai és
a melléképületek falai határolták az uradalmi birtokot és a védetlen területen, a birtokhatár
mentén felhúzott várfallal együtt fortifikációs célokat szolgáltak. A körgyűrű az alapokkal
együtt öt öl magasságba nyúlt. A kastélyba déli irányból lehetett belépni. Ezt a főbejáratot
építészetileg tökéletesíti a címeres alakzatokkal dekorált kőkapuzat. A kétszárnyú kapu fája
vörös festékkel volt impregnálva. A védett objektumba még egy művészileg díszített
mellékbejárat is vezetett, mely az északnyugati várfal részét képezte. Ez a másik kapu
tolóretesszel volt ellátva.
Az 1768. évi összeírásból még a kastély méretei is ismeretesek. Az öt öl (9,5 m)19
hosszú és három öl (5,7 m) széles átriumot/előszobát jobb oldalt (a mai kastély homlokzatával
szemközt állva) két 3,5 öl (6,65 m) széles és az elülső esetében öt öl (9,5 m), a hátulsó
esetében 2,5 öl (4,75 m) hosszú helység alkotta épületszárny határolta, bal oldalt az
épületszárny, mely 3,5 öl (6,65 m) széles és 7,5 öl (14,25 m) hosszú volt, két azonos
helységre volt osztva. A boltíves hosszúkás előszoba/átrium mögött nyitott tér volt – ez 3 (5,7
m) széles és 2,5 öl (4,75 m) hosszú díszudvar volt. A négy külső megerősített sarokban, tehát
a kastély bástyáiban kis négyzet alaprajzú helységek voltak. Az északi, ill. északnyugati
17

MNL OL, MKA, U et C, fasc. 106, 47. sz., 149. o.
Az 1768-as összeírás és értékelés részletesen említi az Andrássy-alódium további tartozékait is Betlér
külterületén (malmok, hámor stb.). Ehhez lásd még az Andrássy-uradalom 1775. február 12-én kelt
összeírását/értékelését (Aestimatio bonorum dominy Krasznahorka et alterius Csetnek). MNL OL, MKA, U et
C, fasc. 189, 5. sz., 1-5. o.
19
1 öl kb. 1,9 m volt.
18
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bástya a büntettett jobbágyok fogdája volt. Az alsó átriumból lépcső vezetett az első emeletre,
ahonnan fa lépcső vezetett a padlástérbe, onnan pedig fa lecekből készült lépcsőn lehetett
feljutni a hozzáépített, festett fapadlózatú nyári teraszra, mely torony alakú volt, nyolc
ablakkal a fal mentén (minden pár ablak egy-egy égtáj felé irányult), így nappali fény is jutott
a helységben. Ez és egy másik tétel is jelzi az 1768. évi német nyelvű összeírásban, hogy
a kastély (optikailag) összesen öt kupolával/kúppal végződő, nemezzel fedett toronnyal bírt.
Az épület 1768-as állapotával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy falai az északi oldalon
a földszinten és az emeleten is meg voltak repedezve, és a tetővel együtt korosságukból
kifolyólag rekonstrukcióra szorultak. Az 1768. évi összeírásban egyébbként is számos
megjegyzés szerepel a rezindencia beltéri felszerelésének rossz állapotáról, főképp az
ajtókról.
Északnyugaton a kastély fedett, átjárható és boltíves földszintes melléképülettel
(lugassal vagy nyitott folyosóval) csatlakozott a belső udvarhoz, ahol gazdasági épületek
álltak. Ez a rész, a négy torony és a kastély maradék tetője fa zsindellyel volt befedve, mely
vörösfenyőből készült. A régebbi, 1746-os összeírás szerint az Andrássyaknak a betléri
rezidenciában kétablakos kápolnájuk és még titkos, három ajtóval felszerelt helységük is volt.
A konszkriptorok

1768-ban

két

toalettet

–

latrinát

is

feljegyeztek.

A rezidencia

lakóhelységeinek padlói égetett téglából és vörösfenyő vagy tölgy deszkákból készültek.
A szobákban cserépkályhák voltak, melyeket kizárólag mint fazekasok munkáját tartották
számon. Az 1768-as összeírás szerint az egyik kályha vasból készült. A földszinti helységek
boltívesek voltak. Az emeleten az egyetlen boltíves helységen kívül (ünnepi reprezentatív
terem, mely berendezésének része volt a tálalószekrény) a maradék háromban fastukkós
mennyezet volt. A kastély ablakai fakeretesek és üvegezettek voltak, ablakszárnyak
egészítették ki ezeket.
A rezidenciához csatlakozott az (észak)keleti épületszárny a személyzetnek kialakított
szobával (mérete 3 x 3,25 öt, 5,7 m x 6,18 m), pékséggel (2,5 x 3,25 öl, 4,75 m x 6,18 m),
konyhával (3 x 3,25 öl) és még egy helységgel (3 x 3,25 öl), miközben az összes boltíves volt,
égetett tégla padlóval. Feltételezhető, hogy ez az épületrész emeletes volt. A konyhában
a kemencén kívül a személyzet használt egy sütőszerű kályhát vas főzőlappal is. A pékségben
a szokványos almárium mellett rendelkezésre állt egy beépített szekrény is. Az udvaron ezen
épületszárny és a kastély közt helyezkedett el a tyúkól. Szemközt egy 3,5 öl (6,65 m) széles és
összesen 11,5 öl (21,85 m) hosszú kőfalú, egységes zsindelytetővel fedett építmény állt,
amely a kocsiszínnek (négy szekér számára), a kocsis szobájának és 18 lovas istálónak
biztosítottt helyet. Az épület 1768-ban repedezett volt és javítást igényelt. Ezek az adatok egy
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korábbi forrásból származnak, de 1746-ban és az 1768-as német összeírásban még kamrák, ill.
kamra is szerepel. Az erődített területen belül volt még két gyümölcsös, az egyik birsalmával
kiültetett, a másik mogyoróbokros. A 60-as évek végén az Andrássyaknak ezekből nem volt
hasznuk, így kultivációjuknak nem szenteltek figyelmet.
Az összeírásból információhoz jutunk az ajtókról, ablakkeretekről, ablakszárnyakról és
az ablakok üvegezéséről, a lépcsőházak és lugasok korlátjairól, kéményekről (tudjuk például,
hogy 1746-ban az Andrássyak felhúzattak egy részletesen nem ismert olasz kéményt),
rácsokról, az ablakok és az ajtók vasalatelemeiről is.
A kastély területének védelmét az 1768. évi adatok szerint falazott, vízzel töltött
árok/akvadukt (ductus aqvae superteraneus in conservationem resididentialis aedificy muro
solidatus) szolgálta.20 Ezen komplexum közelében volt egy 14 öl (26,6 m) hosszú és 9 öl
(13,5 m) széles, palánkkal/lecezett kerítéssel körülvett, teknősbékák tartását szolgáló halastó.
A patakon átkelve, mely a kastély mellett mesterségesen kialakított falazott mederbe (az
említett akvaduktban) folyt és a halastóba torkollott, a kőpincéhez lehetett jutni, ahol 1768ban körülbelül 100 üres hordó volt elraktározva. Ez a pince két öl (3,8 m) mély, 10 öl (19 m)
hosszú és 5 öl (9,5 m) széles volt és zsindelytető fedte. Valamivel fejjebb és jobbra volt
található a jégverem, melyet a földbe süllyesztettek, boltíves és zsindellyel fedett teteje volt.
Kívülről körfal védte. Az uradalomhoz ezeken kívül még hat pozsonyi mérő területű
káposztafölddel is tartozott. Ez a káposztás venyige/vesszőkerítéssel volt elkerítve, de ez már
jelentősen megrongálódott. A kastélytól északi irányba faépület állt, melyben átrium/pitvar és
az udvar mindkét oldalán szobák voltak. Az egyikben az uradalmi pénztáros, a másikban az
építész/ácsmester lakott. Délre két fából épült, vályoggal bekent és szalmatetős kamra volt.
Ezek 1768-ban majdnem teljesen szétestek, és habár az átépítésükhöz beszerezték a leceket,
a helyzet nem javult, de kialakítottak itt egy új, fából készült, zsindelytetős kocsiszínt három
szekér számára. Ugyanitt a réten épült öt, a kastélyhoz tartozó házikó is. A kastély nyugati
részén állt a major. A bekerített részen belül a déli oldalon zsindelytető volt, mely védte a 24
méhkaptárt. A közelben bozóttal körülvett rét volt. A majorhoz keleten három fából és
vályoggal bevont vesszőböl készült, szalmatetős istáló tartozott, amelyekben fejősteheneket és
borjakat tartottak. A szolgálónak itt kamrát építettek. Ezeknek a már elavult építményeknek
az összhossza 13 öl (24,7 m) volt. A major szomszédságában, észak felé faházban lakott
a gazda. Az épület 12 öl (22,8 m) hosszú volt és két szobából, átriumból/pitvarból és
kamrából állt. A zsindelytető a 60-as években javítást igényelt. Az istálóval szemben voltak
20

A következő információkat az 1768-as összeírásból merítjük, esetenként kiegészítjük az 1746. évi feljegyzés
alapján, miközben ezt külön kiemeljük a szövegben.
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az ólak, csakugyan nem megfelelő állapotúak. A major felett bekerített, 35 öl (66,5 m) széles
és csakugyan 35 öl hosszú rét volt. Ezen a területen két csűr/siló állt, mindegyik 5 x 10 öl (9,5
m x 19 m) méretű. A majortól északra állt a 31 öl (58,9 m) széles és 68 öl (129,2 m) hosszú
gyümölcsöskert. A régebbi összeírásból tudjuk, hogy a patak felett az Andrássyak üdülését
szolgáló filagória állt. Ezen kívül a halastó közelében említtetik a locus piramidum avagy
Kegl Stadt, mely feltehetően valamilyen kúp alakú építmény lehetett.
Az Andrássy uradalom része volt Betlérben a vágóhíd és a kocsma, melyek a faluban
voltak. Ezeken kívül az 1746-os összeírásban említettik a sörfőzde, illetve malátaház.
A Betléri kastély és tartozékai 1768-ban javításra szorultak, amit egyértelműen tanusít
mindkét ezen évben kelt dokumentum. Ezen okoknál fogva az I. Andrássy Lipót alatti
rekonstrukció a 18. század végén nemcsak a kastély, aktuális építészeti igényeinek megfelelő
modernizációjára irányuló törekvés volt, hanem a szanációt az ingatlan tényleges állapota is
megkövetelte, mivel ez 1768. utáni időszakban feltehetően állapota még tovább romlott.
Utószó
A betléri Andrássy-kastély építészeti fejlődésének interpretációja a 18. századi átépítés
előtt Zdeněk Gardavsky 20. század 70-es éveiben végzett kutatásán alapul. A Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának és a digitalizációnak hála a Hungarica internetes
portálon keresztül elérhető három forrás az 1746-ból és 1768-ból, amelyek ezidáig
a szakirodalomban nem hasznosított. Ezen forrásanyag alapján a kastély (castellum)
kétszintes (földszint és emelet), négytornyos, nemeztetejű épület volt. Délről kettős,
kőportállal díszített fakapun lehetett belépni a boltíves átriumba, melynek mérete 3 x 5 öl (5,7
m x 9,5 m) és ez a díszudvarra torkollott. Az átrium mindkét oldalán két lakóhelység volt,
jobbra az elülső mérete 3,5 x 5 öl (6,65 m x 9,5 m) és a hátsó 3,5 x 2,5 öl (6,65 m x 4,75 m),
bal oldalt mindkettő mérete 3,5 x 3,75 (6,65 m x 7,13 m). Az alsó átriumból lépcső vezetett az
első emeleti előszobába, és innen falépcsőn lehetett a tetőtérbe lépni, ahonnan a nyolcablakos,
torony alakúra kialakított nyári teraszra lehetett jutni. Az első szint helységei méretileg
másolták a fölszintieket. Az egyetlen boltíves mennyezetű helység az első emeleten
díszteremként szolgált. A kastély sarkaiban kisebb szobák voltak, miközben az északnyugati,
ill. északi oldalit börtönként használták. Az 1746-os összeírásban kápolnát és egy titkos
helységet is feljegyeztek. A kastély tetejét vörösfenyő zsindely borította. A helységek padlói
égetett téglából, tölgy vagy vörösfenyő deszkákból készültek. Három, stukkóval díszített első
emeleti szobán kívül a többi mennyezete boltíves volt. Az összeírás egyebek mellett számba
veszi az összes ablakot (kereteket, üvegezést és az ablakszárnyakat), ajtókat, vasalatelemeket.
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A kastélyhoz nyitott, boltíves folyosó volt építve. Az északkeleti oldalról a kastélyhoz
gazdasági épületek csatlakoztak, melyek a kastéllyal és két gyümölcsöskerttel (az egyik
birsalmával beültetett, másik mogyoróbokros) egy komplexumot alkottak. A kialakult térség
és az egyes építmények közti terület megerősített várfallal volt körbekerítve, mely az
alapokkal együtt 5 öl méretű volt. A főbejáraton kívül a területre a fortifikáció északnyugati
részén elhelyezett mellékbejárat is vezetett. A kastély közelében teknősbékák tartására
kialakított halastó volt, falazott vízesárok, melyben patak folyt, mely az említett vízfelületet
töltötte. Pihenésre a patak feletti filagória szolgált. Érdekes megjegyzés szól egy kúp alakú,
közelebb nem ismeretes épületről (locus piramidum, Kegl Stadt). Továbbá az összeírásokban
említettik a jégverem, a pince, a káposztásföld, a major, a csűrök/silók, a méhkaptárak, a
vályogfalas házikók szalmatetővel, a nagy gyümölcsös, a rét és a kastély további tartozékai,
melyek Betlér faluban vagy külterületén voltak.
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Details of the History of Betliar Manor House
An interpretation of the construction development of Andrássy manor house before the reconstruction
at the end of the 18th century had mainly been based on the research of Zdeněk Gardavský from the
1970s. In the Hungarian National Archives, however, there are to be found three inventories from
1746 and 1768. The content of this material have not been reflected adequately in the historical
literature. According to these sources, the manor house had two floors (the ground floor and the first
floor) and four towers. Main entrance with stone gate and wooden exterior double door was on the
southern side. It led to a vaulted atrium (5,7 m by 9,5 m) and to a court of honour. On each side of the
atrium, there were two rooms (on the right – first 6,65 m by 9,5 m, following 6,65 m by 4,75 m, on the
left – two identical rooms 6,65 m by 7,13 m). The staircase led from the atrium to a hall on the first
floor. There were four rooms (one with vaults, three more with stucco ceiling). From here, the wooden
staircase continued to the loft and from there it led into the terrace (a part of the tower with eight
windows). In a north-west, a prison was located. The inventory from 1746 included one chapel and a
secret room, too. Shingles on the roof were from red spruce. The floor in the rooms was made either of
wood (red spruce/oak tree) or burnt bricks. The inventories also contain detailed descriptions of the
whole manor house's area and the allodial buildings in the village of Betliar.
Keywords: manor house (castellum), Betliar, Andrássy family
https://fphil.uniba.sk/historia_nova

[26 473 znakov /0,74 AH]

BENKOVÁ, Eva. Adatok betléri kastély történetéhez. In Opus sectile. Historia nova 15. [online]
Bratislava : Stimul, 2019, s. 109-117. Dostupné na internete:
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf>
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Vývojové zmeny v gumárenskom priemysle na Slovensku v rokoch 1934 – 1938
Peter Vanek
Cieľom predkladanej ńtúdie je analýza vývojových zmien v gumárenskom priemysle
na Slovensku v období od roku 1934, keď ekonomika Ĉeskoslovenska prekonala najhlbńí bod
krízového poklesu, do územných zmien z roku 1938. Práve Mníchovská dohoda znamenala
koniec

pokrízovej

konsolidácie

a neskorńieho

oņivenia

v hospodárstve.

Napriek

chronologickému vymedzeniu je v texte venovaný priestor i obdobiu pred rokom 1934,
ĉo predstavuje komparaĉné východisko, potrebné na objasnenie následného vývoja
v skúmanom odvetví. Zároveņ povaņujem za nevyhnutné sa aspoņ v hrubých rysoch zaoberať
aj celońtátnym kontextom. Dôvodom je fakt, ņe Slovensko „neviselo vo vzduchoprázdne―,
ale bolo súĉasťou jednotného hospodárskeho organizmu – Ĉeskoslovenskej republiky.
V rámci gumárenského priemyslu vykonával na Slovensku podľa dobových zdrojov
ĉinnosť iba jediný subjekt – továreņ spoloĉnosti Matador v Petrņalke (dnes mestská ĉasť
Bratislavy). V skutoĉnosti na Slovensku pôsobili ďalńí producenti ako napríklad bratislavský
Gumon a jeho materský závod Kablo, ktorí mali vo svojich výrobných programoch zaradenú
aj produkciu ĉlánkov z gumy. Veľkosť oboch nebola zanedbateľná. Priemerný poĉet
pracovníkov Kabla (vrátane jeho poboĉného závodu) dosahoval v roku 1938 hodnotu 1 263.
Keďņe neńlo o ĉisto gumárenské podniky, tak v ńtatistikách dońlo k ich zaradeniu
pod kovopriemysel.1 V predkladanej ńtúdii som zohľadnil dobové hľadisko, a preto sa
zaoberám výhradne len petrņalským Matadorom. Dôraz kladiem najmä na zmeny
v jeho zásobovacích, produkĉných a odbytových moņnostiach, priĉom sledujem aj vývoj
zamestnanosti.
Vývoj do Mníchovskej dohody
Priemyselná produkcia výrobkov z gumy patrila na zaĉiatku 20. storoĉia k mladńím
a moderným odvetviam. Po roku 1918 dońlo v Ĉeskoslovensku k jej intenzívnemu rozmachu.
Enormný záujem o gumárenské výrobky spôsobil rozńirovanie výrobných programov i vznik
nových závodov. Dopyt výraznejńie nenaruńila ani veľká hospodárska kríza, ĉo moņno
dokumentovať na importe surového kauĉuku do republiky. V roku 1920 predstavoval dovoz

1

Slovenský národný archív v Bratislave, fond Ministerstvo hospodárstva, ńkatuľa 243, inventárne ĉíslo 25,
bez ĉísla jednotky, Evidencia priemyselných podnikov – Továrņa na kábele uĉ. spol. Bratislava, 27. okt. 1939.
(ďalej len SNA, f. MH, ńk. 243, inv. ĉ. 25, bez ĉ. j., Evidencia priemyselných podnikov – Továrņa na kábele
uĉ. spol. Bratislava, 27. okt. 1939.); Slovenský priemysel roku 1934. Turĉiansky Sv. Martin : Ústredné
zdruņenie slovenského priemyslu, 1935, s. 15-18.
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danej suroviny celońtátne 578 ton, priĉom okrem výrazného prepadu v roku 1924
sa kontinuálne zvyńoval aņ do roku 1929 na úroveņ 4 966 ton. Vzostup naruńil mierny
medziroĉný pokles, po ktorom nasledoval strmý rast, a v roku 1934 dosiahol objem
importovaného kauĉuku 11 774 ton. Zaĉiatkom druhej tretiny 30. rokov patrili
k najvýznamnejńím výrobcom v ĉeských krajinách továrne spoloĉností Jozef Kudrnáč & spol.
v Náchode; Baťa a.s. v Zlíne; Optimit, gumové a textilné závody a.s. v Odrách; Hakarit,
pryţové závody J. Hakauf & synové v Hradci Králové; Viktoria, pryţový průmysl a.s. v Brne
a Veritas, gumové závody akc. spol. v Hrádku nad Nisou.2
S importom surovín simultánne rástla výroba v republike, ĉím sa trh presýtil.
Tuzemské závody následne rozpútali medzi sebou tvrdý konkurenĉný boj a cenová hladina
mnohých výsledných produktov sa v tomto období prepadla pod ich reálne výrobné náklady.
Neĉakaným dôsledkom tejto situácie bolo vytlaĉenie zahraniĉných importérov finálnych
produktov

z domácich

odbytísk,

ktorí

pri

vtedajńích

cenových

reláciách

neboli

konkurencieschopní. Zjednoduńene moņno povedať, ņe zvýńenie objemu dovezenej suroviny
bolo nepriamo úmerné mnoņstvu importovaného tovaru do republiky. Pre konzekventnosť
treba podotknúť, ņe zákonom z 10. júna 1933 sa sprísņovala dovtedy nepatrná colná ochrana.
Efekt tohto opatrenia vńak moņno povaņovať za málo významný, keďņe trend výrazného
poklesu v dovoze finálnych produktov zaĉal uņ v roku 1930.3
Dovoz surového kauĉuku a hotových gumárenských výrobkov do ĈSR4
Rok
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Dovoz surového kaučuku do ČSR
v tonách

Dovoz hotových gumárenských
výrobkov do ČSR v mil. Kč

2 979
3 324
4 966
4 785
8 191
10 191
11 218
11 774

219,043
267,309
317,321
252,989
201,604
100,718
41,412
30,592

Gumárenským výrobkom z Ĉeskoslovenska sa zas na druhej strane nedarilo uchytiť
v zahraniĉí, ĉo spôsobovali ńtyri faktory. Prvým bolo zavedenie striktných colných bariér
okolitými ńtátmi. Významnú rolu zohrala aj najväĉńia ekonomika v regióne – Nemecko,

2

Národní archiv v Prahe (ďalej len NAP), f. Předsednictvo ministerské rady republiky Ĉeskoslovenské (ďalej
len PMR), ńk. 3978, inv. ĉ. 2909, bez. ĉ. j., Pryņový průmysl, Pryņový průmysl ĉeskoslovenský, s. 1-3.
3
NAP, f. PMR, ńk. 3978, inv. ĉ. 2909, bez. ĉ. j., Pryņový průmysl, Pryņový průmysl ĉeskoslovenský, s. 4-5.
4
Tamţe, s. 1, 4.
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ktoré sa svojou dampingovou politikou efektívne zbavovalo konkurencie.5 Zvyńné dva faktory
mali interný charakter. Vzhľadom na relatívnu mladosť gumárenského priemyslu
sa v Ĉeskoslovensku jednotlivé závody nestihli etablovať na zahraniĉných odbytiskách, ĉo sa
po vypuknutí krízy stalo eńte komplikovanejńím. Posledný faktor predstavoval samotný
nepriaznivý vývoj v tuzemsku. Domáci producenti, vyĉerpaní dlhoroĉnými vzájomnými
konkurenĉnými bojmi, jednoducho nemali dostatok finanĉných rezerv, ktoré by im umoņnili
ustáť cenovú vojnu so silnejńími ekonomikami na zahraniĉných trhoch. Výnimku tvorila
gumová obuv, ktorá bola významným exportným artiklom Ĉeskoslovenska vzhľadom
na svoju kvalitu a relatívne nízku cenu.6
V rovnakých podmienkach vykonával svoju ĉinnosť jediný veľký závod predmetného
odboru na Slovensku v Petrņalke, ktorý v roku 1905 zaloņila spoloĉnosť Gumové a balatové
závody Matador.7 Poĉas 1. svetovej vojny vstúpil do gumárenského kartelu pod vedením
koncernu Semperit so sídlom vo Viedni, priĉom po vzniku Ĉeskoslovenska v ņom prevládla
britská a nemecká kapitálová úĉasť.8 V medzivojnovom období zaznamenala petrņalská
továreņ, tak ako ostatní producenti v ńtáte, intenzívny rozvoj. Kým roku 1910 v nej pôsobilo
v priemere 130 pracovníkov, tak do roku 1931 sa ich poĉet „vyńplhal― na pribliņne 1 900.9
V tejto modernej továrni so zavedenou automatizáciou sa neustále rozńiroval výrobný
program, zahŕņajúci do Mníchovskej dohody ńirokú ńkálu produktov z gumy, ako rôzne druhy
balónov, pneumatiky, plynové masky, protiplynové obleky, pásy, remene, zdravotnícke
potreby, ńportové potreby, podlahy, podráņky a mnohé iné.10
Významný míľnik v dejinách Matadoru predstavoval rok 1932, keď dońlo k fúzii
s najstarńím závodom v ĉeských krajinách patriacim spoloĉnosti Praţské továrny na gumové
zboţí Vysočany akc. spol. Väĉńia ĉasť výroby bola v nasledujúcom roku premiestnená v rámci
racionalizácie z Vysoĉian na Slovensko. Zmenil sa aj oficiálny názov na Matador, pryţové
5

SNA, f. Obchodná a priemyselná komora v Bratislave (ďalej len OPKBA), ńk. 11, inv. ĉ. 1, bez ĉ. j., Zápisnice
1931 – 1933, Zpráva o hospodárskom stave komorného obvodu, s. 7.
6
NAP, f. PMR, ńk. 3978, inv. ĉ. 2909, bez. ĉ. j., Pryņový průmysl, Pryņový průmysl ĉeskoslovenský, s. 5.
7
NAP, f. PMR, ńk. 3609, inv. ĉ. 2633, ĉ. j. 873/3, Matador, pryņové závody akc. spol. v Praze, 8. dec. 1938.
8
HOLUB, Luděk et al. Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 – 1990. Praha : Vysoká ńkola
chemicko-technologická v Praze, 2000, s. 478.
Hlavnými vlastníkmi Matadorky boli najmä britská spoloĉnosť Cordial Coats Chouc, nemecká Balatawerke AG,
Úverová banka Praha a Ĉeská banka Union. Pozri HUDEC, Ivan – KYSELÁ, Gabriela – UHER, Michal –
MILATA, Viktor. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. História gumárenského priemyslu
na Slovensku. 6. zväzok. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s. 19.
9
NAP, f. PMR, ńk. 3912, inv. ĉ. 2843, ĉ. j. 384, Evidencia priemyselnej výroby na Slovensku (matrika),
30. mar. 1938, s. 8.
10
SNA, f. Krajinský úrad (ďalej len KÚ), ńk. 236, inv. ĉ. 607, ĉ. j. 63501/38, „Matador― pryņové závody akc.
spol., s. 1-2.; NAP, f. PMR, ńk. 3978, inv. ĉ. 2909, bez. ĉ. j., Průmysl, Pryņový průmysl, s. 2.
Z hľadiska výroby moņno za prelom povaņovať získanie patentu na tzv. „balónové pneumatiky“. Matadorka sa
od roku 1925 stala ich výhradným producentom v celom Ĉeskoslovensku. Pozri HUDEC, ref. 8, s. 19.
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závody akc. spol. so sídlom v Prahe.11 V najhlbńom bode krízy sa poĉet zamestnancov
petrņalského závodu udrņiaval na úrovni 1 900. Spolu s ľudskými zdrojmi sa zvyńoval aj
objem investovaných prostriedkov do strojného zariadenia, priĉom dońlo k rozńíreniu
výrobného programu.12
Vývoj v Matadorke v období od krízy aņ do Mníchovskej dohody de facto kopíroval
celorepublikovú situáciu. V roku 1934 oscilovala zamestnanosť medzi 1500 aņ 1 900
pracovníkmi. Odbyt v tuzemsku trpel kvôli nadvýrobe a s ņou súvisiacim tvrdým
konkurenĉným zápasom v republike. Export obmedzovali colné bariéry, limitujúca
kontingentácia a dampingová politika niektorých ńtátov. Nepriaznivý stav pokraĉoval
aj v roku 1935, keď navyńe vzrástli ceny základných surovín a poklesli odbytové moņnosti.
V dôsledku týchto faktorov výrazne klesol celoroĉný priemer pracovníkov v továrni
na 1 362.13 Vo zvyńných 19 závodoch v ĉeských krajinách pôsobilo iba 4 310 osôb.
Hospodársku dôleņitosť Matadoru dokazoval viac ako pätinový podiel na celkovom odbyte
gumárenských producentov v republike, ktorého korunová hodnota v prípade petrņalského
závodu dosahovala 55,033 mil.14 V rovnakom roku navyńe kompletne vyhorel závod
v praņských Vysoĉanoch, ĉo eńte viac upevnilo význam výroby pri Bratislave.15
Nasledujúce obdobie do konca 30. rokov poznaĉil najmä ďalńí rast cien surového
kauĉuku spôsobený nedostatkom tejto základnej suroviny. Pre ilustráciu dosiahla jeho
celosvetová evidovaná produkcia v prvom kvartáli roku 1937 hodnotu 255 148 ton,
priĉom jeho spotreba vzrástla o vyńe 10 % a ocitla sa na úrovni 281 839 ton.16 V kontexte
Ĉeskoslovenska na gumárenstvo negatívne vplývala devalvácia meny, v dôsledku ktorej cena
dováņaných surovín eńte viac stúpla. Pokles hospodárnosti výroby a pokraĉujúce zhorńovanie
exportných moņností vyvaņoval najmä rastúci dopyt na domácom trhu. Petrņalský Matador
reagoval na situáciu postupným rozńirovaním výrobného programu, s ktorým súvisel i mierny
rast zamestnanosti v roku 1936.17 V ďalńom roku sa preinvestovalo 6,6 mil. Kĉ na opravy

11

NAP, f. PMR, ńk. 3609, inv. ĉ. 2633, ĉ. j. 873/3, Matador, pryņové závody akc. spol. v Praze, 8. dec. 1938.
Slovenský priemysel roku 1933. Turĉiansky Sv. Martin : Ústredné zdruņenie slovenského priemyslu, 1934,
s. 24.
13
Slovenský priemysel 1934, ref. 1, s. 26.; Slovenský priemysel roku 1935. Turĉiansky Sv. Martin : Ústredné
zdruņenie slovenského priemyslu, 1936, s. 21-22.
14
NAP, f. Ministerstvo průmyslu, obchodu a ņivností (ďalej len MPOŽ), ńk. 1126, ĉ. j. 118625, Statistika
průmyslové výroby podle skupin průmyslu a jednotlivých výrobních odvětví, Průmysl chemický r. 1935.
15
HUDEC, ref. 8, s. 19.
16
Světová produkce kauĉuku zůstává za spotřebou. In Chemické listy pro vědu a průmysl, 1937, ĉ. 14,
roĉ. XXXI., s. 270.
17
Situace chemického průmyslu v Ĉeskoslovensku. In Chemické listy pro vědu a průmysl, 1937, ĉ. 13,
roĉ. XXXI., s. 240.; Situace ĉeskoslovenského průmyslu chemického v roce 1937. In Chemické listy pro vědu
a průmysl, 1938, ĉ. 15-16, roĉ. XXXII., s. 308; Slovenský priemysel roku 1936. Turĉiansky Sv. Martin :
12
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a pre potreby rozńírenia produkcie, priĉom sa spracoval objem surovín v cene 45 mil. Kĉ.
Celková hodnota odbytu narástla na 100 mil. Kĉ a poĉet pracovníkov pôsobiacich v závode
predstavoval 1 870.18 Napriek tomu bola dosiahnutá výnosnosť v gumárenskom priemysle
v Ĉeskoslovensku relatívne nízka, ĉo sa nezmenilo aņ do územných zmien.
Technologickou odpoveďou na pretrvávajúci nedostatok surového kauĉuku a s tým
spojený výrazný rast cien predstavovala jeho syntetická náhrada. Hlavným priekopníkom
pri jej vývoji bola firma IG Farbenindustrie, ktorá zaĉala uņ v druhej polovici 20. rokov
s produkciou butadien-styrenového kauĉuku oznaĉovaného ako Buna. Praktické vyuņitie
vo väĉńom meradle sa datuje aņ od roku 1936, keď sa v Nemecku zaĉala výroba pneumatík
z takéhoto materiálu. Rozvoj syntetických náhrad v Nemecku bol bezpochyby podmienený
najmä snahou zbaviť sa závislosti na dovoze, ĉo malo zohrať kľúĉovú úlohu v prípade
vojenského konfliktu. Problém nemeckého syntetického kauĉuku predstavovala jeho nákladná
výroba. V rovnakom období vyvinulo Poľsko vlastný druh. K jeho výhodám patrila najmä
nízka produkĉná cena, ktorá bola dokonca niņńia neņ u prírodného kauĉuku. K hlavným
surovinám patrili dostatkové uhlie, vápno a lieh. Ich chemickým spracovaním vzniklo tzv.
„kaučukové mlieko“. Následným schladením a valcovaním sa formovalo pre ďalńie pouņitie
v priemysle. Po úspeńnom testovaní prebiehala v roku 1938 v poľskej Dębici pri Rzeszóve
výstavba továrne na syntetický kauĉuk. Výhoda takéhoto materiálu oproti prírodnej verzii
spoĉívala napríklad v lepńom odolávaní nízkym teplotám. Pre porovnanie – v Ĉeskoslovensku
sa uskutoĉnila len pokusná výroba náterového kauĉuku v závodoch Spolku pre chemickú
a hutnícku výrobu. Koncern Baťa pouņíval vlastný syntetický kauĉuk iba pri produkcii
beņného spotrebného tovaru, priĉom jeho nároĉnejńie druhy, napríklad pre potreby pneumatík,
nebol schopný vyrobiť.19
Dopady územných zmien z roku 1938
V roku 1938 sústredil Adolf Hitler svoju pozornosť na rozbitie Ĉeskoslovenskej
republiky. Nemecko postupne zvyńovalo svoje územné nároky, ĉo viedlo ku konferencii
v Mníchove dņa 29. septembra 1938 a následne k odstúpeniu pohraniĉných území na západe
republiky. Obdobné jednania, ktorých výsledkom bola strata ďalńích oblastí, prebehli
s Poľskom i Maďarskom – pre Slovensko mala zásadný význam strata juņných oblastí
Ústredné zdruņenie slovenského priemyslu, 1937, s. 22; Slovenský priemysel roku 1937. Turĉiansky Sv. Martin
: Ústredné zdruņenie slovenského priemyslu, 1938, s. 42.
18
NAP, f. PMR, ńk. 3609, inv. ĉ. 2633, ĉ. j. 873/3, Matador, pryņové závody akc. spol. v Praze, 8. dec. 1938.
19
NAP, f. MPOŢ, ńk. 1096, ĉ. j. 6207, Výroba synthetického kauĉuku. Zřizování továren na umělý kauĉuk
v Německu a v Polsku. 12. a 15. jan. 1938.
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v dôsledku Viedenskej arbitráņe z 2. novembra 1938. Týmito radikálnymi teritoriálnymi
zásahmi, ĉiniacimi stratu pribliņne 30 % svojho územia so zhruba 5 000 000 obyvateľmi, bola
republika v podstate ochromená. Proces jej rozkladu bol nakoniec zavŕńený 14. a 16. marca
1939, teda vznikom Slovenského ńtátu ako nemeckého satelitu a Protektorátu Ĉechy
a Morava.
Hraniĉné úpravy pritom neznamenali len stratu obyvateľstva a územia, ale taktieņ
urýchlili zmeny na vnútropolitickej scéne (vyhlásenie autonómie 6. októbra 1938 a prijatie
ústavného zákona ĉíslo 299/1938 Zbierky zákonov a nariadení zo dņa 22. novembra 1938
o autonómii Slovenskej krajiny).20 Vo vzťahu k hospodárstvu dońlo k výraznému naruńeniu
infrańtruktúry, ako aj k odstúpeniu uhoľných oblastí, lesov, ornej pôdy a pod. V zábore
navyńe skonĉili celé priemyselné oblasti, ĉím nastal výrazný pokles priemyselného potenciálu
republiky.
V prípade priemyslu sa nachádzalo Slovensko v relatívne lepńej situácii, keďņe v tejto
oblasti dońlo k výrazne menńím percentuálnym stratám, neņ vo zvyńku republiky.
Vychádzajúc zo sĉítania väĉńích ņivnostenských závodov z roku 1930, prińla Podkarpatská
Rus o závody, v ktorých pôsobilo 33,8 % v povolaní ĉinných v priemysle Ĉeskoslovenska.
Morava a Sliezsko stratili 38,9 % a Ĉechy dokonca 47,6 % z celkového poĉtu v povolaní
ĉinných v priemysle.21 Naproti tomu v odstúpených väĉńích ņivnostenských závodoch
Slovenska pracovalo „len― 19,5 % z celkového poĉtu v povolaní ĉinných v priemysle
na Slovensku, priĉom celorepublikové hodnoty boli na úrovni 42,78 %. V celońtátnom sumáre
to predstavovalo odstúpenie 10 147 priemyselných závodov, ktoré celkovo zamestnávali
555 836 osôb.22

20

GRONSKÝ, Ján (ed.). Komentované dokumenty k ústavným dějinám Československa I. 1914 – 1945. Praha :
Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 283.
21
Průmysl a vnitřní obchod. Větńí průmyslové závody v Ĉesko-Slovensku ve světle územních změn.
In Statistický zpravodaj, 1939, roĉ. II., ĉ. 1-2, s. 13.
Pri uvádzaní úbytkov ĉinných osôb v priemysle, ktoré nastali v dôsledku hraniĉných zmien v roku 1938,
boli v ńtúdii pouņité ako východiskový stav pred spomínanými zmenami dáta zo sĉítania z roku 1930. Hoci by
sa mohlo zdať, ņe vzhľadom na niekoľkoroĉný odstup porovnávaných období budú údaje nepresné, tak rok
1930 si ako komparaĉné východisko zvolili autori takmer vńetkých dobových a súĉasných prác. Dôvodom je
fakt, ņe toto sĉítanie bolo posledné komplexné, ktoré na rozdiel od novńích ĉiastkových sĉítaní postihovalo
vńetky oblasti a celkovú ńtruktúru obyvateľstva i hospodárstva. Napriek tomu, ņe dáta z roku 1930 nie sú
najaktuálnejńie, podľa môjho názoru postaĉujú ako hrubé komparaĉné východisko. V prípade gumárenského
priemyslu sú v texte uvádzané presnejńie dáta o poĉte pracovníkov.
22
Tamţe, s. 13-15. Treba podotknúť, ņe poĉet osôb pôsobiacich vo väĉńích priemyselných závodoch v roku 1930
bol na úrovni 1 299 280, ĉo predstavovalo o nieĉo viac ako 50 % z celkového poĉtu v povolaní ĉinných
vo vńetkých odvetviach bez rozdielu (vrátane remesla). K takémuto zjednoduńeniu mohlo dôjsť pravdepodobne
kvôli nedostatku presných dát o evidencii a stratách menńích výrob, ale najmä kvôli tomu, ņe veľké závody
mali dominantný podiel na priemyselnej produkcii. Pre zjednoduńenie sú v ńtúdii uvádzané porovnania strát
medzi krajinami republiky len na základe kritéria v povolaní ĉinných, ktorí pôsobili v priemysle na zabratom
území.
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Úbytky v povolaní ĉinných v priemysle v roku 1938
podľa dát zo sĉítania väĉńích závodov z roku 193023
Skupiny priemyslu
Baníctvo, koksovne a briketárne
Priemysel kameňov a zemín
Sklársky priemysel
Kovopriemysel
Chemický priemysel
Textilný priemysel
Papierenský priemysel
Polygrafický priemysel24
Kožiarsky priemysel
Priemysel gumy a azbestu
Priemysel drevársky
Sústružnícky priemysel
Kartáčnicky priemysel
Priemysel hudobných nástrojov
Hračkársky priemysel
Potravinársky priemysel25
Priemysel šatenia a obuvi
Plynárne
Samostatné elektrárne
Priemysel úhrnom

Slovensko
v bývalých hraniciach
strata
činné osoby
činné osoby
10 952
1 715
14 807
3 961
2 520
35
14 169
2 877
3 294
234
10 939
771
5 554
544
1 773
398
1 303
340
955
955
14 331
875
9
0
753
52
14
0
5
0
18 734
6 649
1 241
272
292
90
797
215
26
102 442
19 983

v%
15,7
26,1
1,4
20,3
7,1
7,1
9,8
22,5
26,1
100
6,1
0
6,9
0
0
35,5
21,9
30,8
27
19,5

Najväĉńí úbytok výrobných kapacít v rámci priemyselných odvetví na Slovensku
zaznamenal gumárenský priemysel. 10. októbra 1938 zabralo Nemecko vtedajńiu obec
Petrņalka, na ktorej území sa nachádzal závod Matador. Tým dońlo takmer k úplnému
ochromeniu gumárenskej výroby na Slovensku. V dôsledku toho vzrástol význam kapacít
v ĉeských krajinách poĉas trvania pomníchovskej republiky.27
Napriek veľkosti a hospodárskej sile Matadoru nebolo pôsobenie na trhu vņdy
jednoduché, ĉo dokazuje koreńpondencia s ministerstvom obchodu a spomínaným závodom,
ktorá sa udiala v období medzi 22. júlom 1938 a 26. januárom 1939. V nej sa nachádzajú
dôkazy o spore ohľadom povolenia na výrobu plynových masiek. Predstavitelia petrņalskej
továrne v dokumentoch uvádzali, ņe podali novú ņiadosť o povolenie koncesie na produkciu
23

SNA, f. MH, ńk. 33, inv. ĉ. 19, ĉ. j. P-1515, Robotníci na Slovensku – ńtatistika, s. 1.
V originálnom dokumente je pouņité oznaĉenie „Priemysel grafický“.
25
V originálnom dokumente je pouņité oznaĉenie „Priemysel potravín, poţivatín a nápojov“.
26
V pôvodnom dokumente je udávaný celkový poĉet v povolaní ĉinných v priemysle na Slovensku 102 443.
Po sĉítaní jednotlivých odvetví (skupín priemyslu) vychádza v tabuľke hodnota 102 442.
27
Průmysl a vnitřní obchod, ref. 21, s. 15.
24
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tohto druhu tovaru, priĉom pôvodné ņivnostenské oprávnenie im údajne umoņņovalo
pokraĉovať vo výrobe a v následnom predaji. Vedenie továrne odôvodņovalo nutnosť
pokraĉovať v produkcii jej strategickým významom pre republiku. Zanedbateľná nebola ani
moņná strata zamestnania pre 250 osôb. Spoloĉnosť investovala do tohto programu nemalé
prostriedky, ktoré by takto vyńli nazmar.28
Ministerstvo obchodu nakoniec konńtatovalo, ņe Matador vyrábal a predával plynové
masky v rozpore s oficiálnymi vyjadreniami viacerých ministerstiev. Zamietavé stanovisko
k ņiadosti o obnovu koncesie vyjadrilo ministerstvo národnej obrany uņ v júni 1938, v júli
toho roku aj ministerstvo vnútra a 16. júla 1938 bola spoloĉnosť upozornená ministerstvom
obchodu, ņe nesmie pokraĉovať v produkcii a distribúcii spomínaného tovaru. Celý spor sa
de facto vyrieńil odņatím územia Nemeckom a závod i naďalej mohol pokraĉovať vo výrobe
plynových masiek.29
Celkovo dońlo v gumárenskom priemysle k veľkým úbytkom produkĉných kapacít.
V ĉeských krajinách skonĉili za hraniĉnou ĉiarou závody GEC v Ĉeskej Kamenici, Optimit
v Odrách, Primeros v Děĉíne, Veritas v Hrádku, Vulcan v Podmokloch a Závod německé
druţstevní velkonákupny. Napriek tomu zostávajúce subjekty dokázali uspokojiť dopyt
po pneumatikách a inom gumárenskom sortimentne v zmenńených hraniciach republiky. Ak
urĉitý druh výroby na trhu chýbal, závody pomerne rýchlo reagovali a rozńírili svoju
produkciu.30 Dokonca i v prípade zahraniĉného obchodu nedońlo k naruńeniu exportných
moņností, ĉo potvrdzuje aj dokument Ministerstva hospodárstva Slovenskej krajiny,
v ktorom sa píńe: „U nejrůznejšího zboţí z gumy je výrobní kapacita tak značná,
ţe i v dosavadních vývozních artiklech bude moci býti dále vyváţeno.“31
Územné zmeny zároveņ vytvorili podmienky pre zmenu vlastníckej ńtruktúry
i výrobného programu petrņalského závodu. Po zábore v roku 1938 odkúpila viedenská firma
Semperit majoritu akcií Matadoru, ktorý bol následne zaĉlenený do jej kmeņového
vlastníctva. Postupne sa v ņom preorientovala produkcia takmer výhradne pre vojnové
potreby Nemecka. Medzi hlavné výrobky patrili „plynové masky, benzínové nádrţe
na lietadlá, lisované podušky do tankov, benzínové hadice, akumulátorové skrine a iné

28

NAP, f. MPOŢ, ńk. 245, ĉ. j. P 4047, „Matador―, pryņové závody, akc. spol., Petrņalka u Bratislavy; oprávnění
k výrobě plynových masek – zákaz, 22. júl 1938 aņ 26. jan. 1939.
29
Tamţe.
30
NAP, f. Ústřední svaz ĉeskoslovenského průmyslu (ďalej len ÚSĈP), ńk. 203, inv. ĉ. 201, bez ĉ. j., Chemie,
Chemický průmysl, Gumové zboņí, 27. okt. 1938.
31
SNA, f. MH, ńk. 385, inv. ĉ. 32, ĉ. j. 764, Informace o hospodářské struktuře ĈSR, 24. okt. 1938, s. 5.
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potreby pre armádu“.32 Vedenie spoloĉnosti sa nakoniec rozhodlo presunúť produkciu
pneumatík do ríńe a výroba spotrebného tovaru sa zastavila úplne.33
Záver
Veľká hospodárska kríza zasiahla ekonomiku Ĉeskoslovenska mimoriadne silne,
priĉom v jej dôsledku zanikli mnohé priemyselné závody. Napriek tomu sa v republike
vyskytovali i subjekty, ktoré zvládali toto obdobie relatívne ľahko. Ich lepńia situácia bola
výsledkom predchádzajúcej modernizácie, dobrej finanĉnej kondície, dostatoĉného odbytu
na trhu ĉi schopnosti podnikového vedenia zabezpeĉiť ńtátne zákazky. Do tejto kategórie
patril aj gumárenský závod Matador v Petrņalke.
V roku 1934 prekonala ekonomika Ĉeskoslovenska najhlbńí pokles a ocitla sa
v zdĺhavej fáze depresie. Síce dońlo k celkovému zlepńeniu hospodárskych pomerov,
ale jednotlivé makroekonomické ukazovatele ako export, priemyselná výroba a zamestnanosť
naďalej vykazovali silné výkyvy. Obdobie po veľkej hospodárskej kríze znamenalo
pre jediného oficiálneho reprezentanta gumárenského priemyslu na Slovensku zhorńenie
situácie. Matadorka zaznamenala pokles tuzemského i zahraniĉného odbytu. Navyńe dońlo
k vzrastu cien základných surovín. Zamestnanosť v závode vykazovala medzi rokmi 1934
aņ 1935 pomerne veľké výkyvy.
V období vńeobecného hospodárskeho oņivenia od druhej polovice roku 1936
pokraĉoval rast cien surového kauĉuku, ĉiastoĉne vyvaņovaný zvyńujúcim sa dopytom
po hotových výrobkoch na domácom trhu. Vedenie Matadorky reagovalo na nepriaznivú
situáciu investíciami do opráv a ďalńím rozńírením výroby. Zamestnanosť v závode postupne
dosiahla maxima z predchádzajúcich období, sprevádzaná vzostupom odbytu. Naproti tomu
sa nepodarilo dosiahnuť uspokojivú výnosnosť, ktorá bola v gumárenskom priemysle
pomerne nízka.
Pozitívny vývoj v hospodárstve ukonĉili aņ územné zmeny z roku 1938. Za hraniĉnou
ĉiarou sa z významných závodov ocitol aj petrņalský Matador, ĉím dońlo de facto
k ochromeniu tohto druhu výroby na Slovensku. Vzniknutú medzeru na trhu pomerne rýchlo
zaplnili konkurenti z ĉeských krajín, ktorých výrobná kapacita postaĉovala na uspokojenie
dopytu po gumárenskom sortimente v celej republike.

32
33

HUDEC, ref. 8, s. 19-20.
HOLUB, ref. 8, s. 478.
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Developmental Changes of Rubber Industry in Slovakia in 1934 – 1938
The presented study analyses the development of rubber industry in Slovakia in the period after the
deepest economic decline until the Munich Agreement at the end of September 1938. The study is
divided into two main parts. The first one is concerned mainly with the period from 1934 until the
Munich Agreement at the end of September 1938. The rubber industry development was affected by
the Great Depression and later, by threat of Nazi Germany. On the basis of the research, one may
assume that the monitored industry arose from the economic decline relatively quickly. There was a
downside; namely too large number of producers in Czechoslovakia, whose products could not be
absorbed by the domestic market. Inefficiency to increase export, together with an intensive
competitive struggle led to a situation when the most important rubber producer in Slovakia – Matador
was facing the survival struggle. In spite of this development, the production, consumption and
employment rates started rising in from second half of 1936. A following conjectural boom had not
been disrupted until the Munich Agreement. The second part is focused on an impact of territorial
changes in the year 1938 on the monitored industry. Matador as the most important rubber producer in
Slovakia remained in the territory which had been occupied by Nazi Germany.
Keywords: rubber industry, economic history, interwar Czechoslovakia, Munich Agreement
https://fphil.uniba.sk/historia_nova
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články
–––––––––––––––––––––––
Bitka pri Mogyoróde 14. marca 1074 – lokálny alebo stredoeurópsky konflikt?
Michal Augustoviĉ
Dņa 14. marca 1074 sa nad Peńťou v blízkosti obce Mogyoród odohrala bitka, ktorá
bola urĉujúca pre ďaľńi vývoj v Uhorsku. Bitka bola vyústením sporov medzi synmi kráľa
Bela I., vojvodami Ladislavom a Gejzom, spravujúcimi tretinu kráľovstva (Ladislav
spravoval Bihorsko, Gejza Nitriansko), na jednej strane a kráľom Ńalamúnom, ich
bratrancom, ktorý ovládal zbytok kráľovstva, predovńetkým Zadunajsko,1 na strane druhej.
Pred nami sa téme tejto bitky uņ venovali mnohí. V nedávnej dobe predovńetkým Ján
Steinhübel,2 no azda najpodrobnejńie ju u nás analyzoval Martin Homza,3 zo zahraniĉných
autorov potom Dániel Bagi.4 Vychádzajúc z úzkeho zamerania témy náńho príspevku si
nerobíme nárok na zosumarizovanie vńetkých prác, ktoré k téme tejto bitky boli napísané.
Uvádzame a vychádzame predovńetkým z prác autorov, ktorí svoju pozornosť venovali nańej
úzko ńpecifikovanej téme. Nańou snahou vńak je pokúsiť sa priniesť vlastný pohľad
na základné otázky, ktoré si kladieme, vychádzajúc zo stredovekých prameņov.5
Nie je nańím zámerom poskytnúť podrobnú analýzu tejto bitky. Svoju pozornosť
zameriame najmä na otázky: 1. kto sa podľa stredovekých kroník bitky (prípadne udalostí
s ņou úzko súvisiacich) zúĉastnil; 2. rozdiely v opise zúĉastnených strán; 3. porovnanie opisu
Obrázkovej a Dubnickej kroniky; 4. vnútorný alebo medzinárodný konflikt?

1

Oblasť ohraniĉená zo severu a z východu riekou Dunaj, z juhu riekou Sávou a zo západu východnou hranicou
Východofranskej ríńe, pribliņne v oblasti rieky Litavy.
2
STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske knieţatstvo. 2. vyd. Bratislava : RAK, 2016, s. 432-442.
3
Napríklad HOMZA, Martin. 14. marec roku 1074 a jeho dôsledky na vývoj Nitrianskeho knieņatstva. In LETZ,
Róbert (ed.). Slovenské územie v historickom kontexte. Martin : Matica slovenská, 2017, s. 45-65. K otázke
úĉasti poľských vojsk v bitke pozri tieņ HOMZA, Martin. Hranice Nitrianskeho vojvodstva (knieņatstva)
v poľských stredovekých kronikách. In MARSINA, Richard (ed.). Nitra v slovenských dejinách. Martin :
Matica slovenská, 2002, s. 65-78. Tieņ HOMZA, Martin. Vznik Uhorského kráľovstva. In Impulz, 2013, roĉ. 9,
ĉ. 1, s. 31-58.
4
O vzťahu poľského krála Boleslava II. a budúceho uhorského kráľa Ladislava, ktorého podľa Galla Anonyma
dosadil na trón práve Boleslav II. píńe BAGI, Dániel. Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków :
Polska akademia umiejętnosci, 2008, s. 102-103.
5
Tu predovńetkým Viedenská maľovaná kronika. Ed. et trans. Július Sopko – Tünde Lengyelová. Bratislava :
Perfekt, 2016, s. 227-230. (ďalej iba VMK); Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. Ed. Július Sopko.
Budmerice : RAK, 2004, s. 78-81. (ďalej iba DK); Gesta Hungarorum. Ed. et trans. László Veszprémy – Frank
Schaer. Budapest : Central European University Press, 1999, s. 133-137. (ďalej iba GH); Kronika Polska. Ed.
et trans. Brygida Kürbis. Wrocław : Zakład narodowy imenia ossolińskich, 1996, s. 72-73. (ďalej iba KP);
Galli Anonymi Cronicae et Gesta Ducum sive Principum Polonorum. Ed. Karol Maleczyński. In Monumenta
Poloniae Historica : Nova Series. Vol. 2. Kraków, Warszawa : Nakładem Akademii Umiejętności, 1946, s. 5254. (ďalej iba GAC)
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Účastníci bitky pri Mogyoróde
Prvá otázka, ktorú je nutne zodpovedať, je, kto v bitke skutoĉne bojoval. V tomto
ohľade nás budú zaujímať stredoveké kroniky týkajúce sa priamo bitky, prípadne sporu medzi
dvoma znepriatelenými stranami v Uhorsku. Medzi prvé sme zaradili uhorské stredoveké
pramene, ktoré sa opisu bitky venujú najpodrobnejńie. Sem patria predovńetkým Obrázková
kronika,6 Dubnická kronika,7 Gesta Hungarorum Ńimona z Kézy8 a Uhorsko-poľská kronika,9
ale tieņ Kuropatnickeho rukopis.10 Zaujímať nás vńak budú aj poľské stredoveké zdroje,
z ktorých nás tu zaujíma najmä: Kronika Galla Anonyma,11 Kadlubkova kronika.
Zaĉneme Obrázkovou kronikou, nakoľko obsahuje najpodprobnejńí opis bitky
pri Mogyoróde a je predpoklad, ņe z nej ĉerpali i ďalńie kroniky. Podľa textu sa na strane
vojvodov bitky zúĉastnil Gejza na ĉele nitrianskeho ńíku a Ladislav na ĉele biharského; „celé
uhorské vojsko“ a vojvoda Oto na ĉele Ĉechov (Bohemis). Na Ńalamúnovej strane kráľ
Ńalamún, ņupan Vid s bojovníkmi z Báĉu, Marchart na ĉele Nemcov, Taliani (Latini)
a Svätopluk na ĉele Ĉechov.12
Dubnická kronika, ktorá má s Obrázkovou kronikou spoloĉný základ sa s ņou zhoduje
v tom, ņe na vojvodskej strane bojoval Gejza a Ladislav;13 „celé uhorské vojsko“ a vojvoda
Oto na ĉele Ĉechov. Proti nim stál kráľ Ńalamún, ņupan Vid s bojovníkmi z Báĉu, Marchart
na ĉele Nemcov, Taliani (Latini) a Svätopluk na ĉele Slovanov.14
V Gesta Hungarorum Ńimona z Kézy na strane vojvodských bratov úĉinkuje Gejza,
Ladislav a „časť obyvateľov“ Uhorska. Na Ńalamúnovej strane bojuje tieņ „ĉasť obyvateľov―
Uhorska, ďalej Nemci, Ĉesi (Boemi) a Rakúńania (Noricis).15
K uhorskej historickej spisbe tieņ pridávame Uhorsko-poľskú kroniku (ďalej UPK),
ktorá je mnohými povaņovaná za nespoľahlivý zdroj, nakoľko je v mnohých opisoch

6

VMK, s. 227-230.
DK, s. 78-81.
8
GH, s. 133-137.
9
Uhorsko‐poľská kronika : Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy. Ed., trans. et coment. Martin Homza
– Jana Balegová. Bratislava : PostScriptum, 2009, s. 176-179. (ďalej iba UPK)
10
Informácie o tomto dokumente ĉerpáme od A. Bielowskiego z diela Pomniki dziejowe Polski. Ed. August
Bielowski. Tom 1. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960, s. 488-489. (ďalej iba PDP) Tento
dokument nás zaujal najmä preto, ņe vychádza z dokumentu uhorskej proveniencie a obsahuje informácie,
ktoré nie sú v iných uhorských zdrojoch obsiahnuté.
11
GAC, s. 52-54.
12
VMK, s. 227-229.
13
Tu vńak je dôleņité upozorniť na fakt, ņe sa tu uņ nespomína bihorský a nitrianský ńík.
14
DK, s. 79-80.
15
GH, s. 133.
7
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v rozpore s opismi udalostí v iných kronikách.16 Kedņe je zjavné, ņe autor spojil do tohto diela
informácie z viacerých starńích textov, toto dielo si zasluhuje, aby sme mu venovali väĉńiu
pozornosť. Ak by sme sa v UPK striktne drņali mena Ladislav a nami skúmanej bitky,
môņeme konńtatovať, ņe podľa UPK Ladislav so Ńalamúnom nebojoval, ale bol s jeho
súhlasom korunovaný za uhorského kráľa, ba dokonca mal byť jeho brat. Ako vńak vieme
z textov vyńńie spomenutých kroník, tento opis nie je pravdivý. Preto je potrebné brať
do úvahy, ņe udalosti a ĉiny prisúdené niektorým postavám, boli prevzaté a im sekundárne
priradené od iných postáv. Za takýto prvok povaņujeme ĉasť Ako sa praví dedičia, totiţ
horeuvedení bratia vrátili do Uhorska,17 kde autor pravdepodobne opisuje návrat Bela I.
a Ondreja I.18 z poľského exilu a ich vojenskú konfrontáciu s uhorským kráľom Henrichom.
V skutoĉnosti opis takisto, a v niektorých prípadoch lepńie, sedí na bratov Gejzu
a Ladislava.19 Uvádza sa, ņe pomoc im poskytol vojvoda Boleslav spolu so svojím palatínom
Seĉechom.20 Postava s týmto menom sa vńak spája aņ s vládou Boleslava II. a neskôr jeho
brata Vladislava Hermana. Spomína sa tieņ slovné spojenie kráľovskí synovia s vojvodom
Boleslavom, no opis by rovnako sedel na Ladislava I., Gejzu I. a Boleslava II., ba ĉo viac, boli
to práve oni, ktorých otec bol kráľ a mohli byť oznaĉovaní ako kráľovskí.21 Taktieņ
lokalizovanie vzájomného konfliktu Boleslava a uhorského kráľa Henricha je blízko mesta
ktoré sa volá Pešť,22 podobne ako Mogyoród, ktorý leņí na hranici Budapeńti, resp. Peńti.
Zaujímavá je tieņ postava uhorského kráľa. Autor ho nazýva Henrich, no my vieme, ņe ņiadny
panovník tohto mena nebol nikdy uhorským kráľom. Ale tieņ vieme, ņe v ĉasoch vojny
o vládu v Uhorsku po smrti Ńtefana I. vládol v Svätej ríńi rímskej Henrich III. a v ĉasom boja
medzi Ńalamúnom a bratmi Gejzom a Ladislavom vládol Henrich IV. Mohla teda ísť
o priradenie funkcie uhorského kráľa jednému ĉi druhému Henrichovi s cieľom zdôrazniť,
ņe boli dominantou silou v jednom ĉi druhom spore. Ak sa vrátime späť k UPK, spomínaná
bitka pri Peńti sa konĉí víťazstvom Boleslava nad Henrichom (zastupujúcim Ńalamúnovu
16

Okrem iného sa nezhoduje vo vlastných menách prísluńníkov vládnucich rodov, ako ani v ich ĉasovej
postupnosti na trónoch.
17
UPK, s. 177.
18
V texte nazývaní Alba a Kaul, z kontextu vńak vyplýva, ņe to boli bratia Belo I. a Ondrej I.
19
Pred nami na skutoĉnosť, ņe autor UPK pravdepodobne spája niekoľko udalostí do jednej upozornil Martin
Homza. Pozri poznámku ĉ. 144, tamţe, s. 178.
20
Ako upozorņuje Martin Homza, palatín Seĉech bol v skutoĉnosti vplyvnou postavou na knieņacom dvore
poľského knieņaťa Vladislava Hermanna. Tamņe, s. 176.
21
Tamţe, s. 177.
22
Tamţe, s. 177. Podľa Viedenskej obrázkovej kroniky a podľa Dubnickej kroniky sa bitky pri Mogyoróde
zúĉastnili nemecké vojská. Pozri VMK, s. 229 a DK, s. 80. Podľa Ńimona z Kézy „cisár zanechal Šalamúnovi
české a rakúske vojská“ a neskôr boli „zmasakrovaní Nemci a Česi.“ Výchádzajúc z toho, kedņe v tomto ĉase
bol cisárom Henrich IV., mohol autor UPK Henricha IV. oznaĉiť za vládcu, teda kráľa Uhorska a zdôrazniť
tým Henrichove záujmy v Uhorsku a jeho intervenciu na strane Ńalamúna. Pozri GH, s. 135.
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stranu) a útekom uhorského kráľa smerom k Ostrihomu, podobne ako uteká podľa Šimona
z Kézy kráľ Ńalamún smerom k prechodu cez Dunaj.23 Po bitke je Levente korunovaný
Boleslavom za uhorského kráľa. Ak by sme vychádzali z teórie, ņe opis udalostí v tejto pasáņi
sa týka Ladislava a Gejzu, nańli by sme podobnosť s Kronikou Galla Anonyma, ktorý
spomína, ņe Ladislav nikdy nespochybņoval, ņe to bol práve Boleslav, ktorý ho urobil
kráľom.24 Ak by sme sa drņali nańej vyńńie aplikovanej ńablóny, za úĉastníkov konfliktu
moņno oznaĉiť Boleslava s kráľovskými synmi a uhorské kráľa Henricha.
Medzi uhorské zdroje môņme eńte zaradiť takmer zabudnutý Kuropatnickeho rukopis,
ktorý sa podľa Augusta Bielowskeho mal nachádzať v kniņnici v Sankt Petersburgu.25
V tomto dokumente sa mal nachádzať úryvok napísaný v 15. storoĉí, vychádzajúci
z neznámej uhorskej kroniky. Nás tu zaujala pasáņ, v ktorej sa spomína, ņe Gejza a Ladislav
prińli z Poľska, kde zhromaņdili vojsko a vyhnali Ńalamúna. Podľa tohto prameņa stáli proti
sebe Gejza s Ladislavom a vojskom zhromaņdeným v Poľsku proti Ńalamúnovi.
Pri poľských stredovekých kronikách zaĉneme dielom Kronika Galla Anonyma,
nakoľko ide o zdroj, z ktorého následujúca Kadlubkova kronika ĉerpala. Poľská kronika
jednoznaĉne identifikuje Boleslava ako toho, kto porazil kráľa Ńalamúna: „[Boleslav] vyhnal
z Uhorska vlastnými silami kráľa Šalamúna a na trón posadil Ladislava.“26 Z tohto môņeme
ako bojujúce strany identifikovať Boleslava II., jeho „vlastné sily― (teda poľské vojská)
a kráľa Ńalamúna. Tu môņme len predpokladať, ņe po boku Boleslava bojoval aj Ladislav,
kedņe ho mal Boleslav po vyhnaní Ńalamúna posadiť na trón.
Kadlubkova kronika, ktorá v mnohom vychádza z Kronika Galla Anonyma uvádza,
ņe kráľ Ńalamún sa chcel vykúpiť z vojny s Boleslavom, ale kedņe ten peniaze odmietol, bol
Ńalamún v boji s Boleslavom porazený a vyhnaný a „na jeho [Ńalamúnovo] miesto bol
z milosti Boleslava vymenovaný Ladislav, odchovanec Poľska.“27 Z toho moņno chápať ako
bojujúce strany Boleslava a Ńalamúna, poťaņmo Ladislava (podobne ako v odseku vyńńie).
Rozdiely v opise zúčastnených strán
Za základný rozdiel v opisoch sporu kráľa Ńalamúna s vojvodami povaņujeme
problematiku úĉastníkov konfliktu.28 Obrázková kronika, Dubnická kronika a Šimon z Kézy sa
jednoznaĉne zhodujú v úĉasti vojvodov a uhorských bojovníkov na jednej strane a úĉasť
23

V Gesta Hungarorum Ńimona z Kézy vńak kráľ prechádza cez Dunaj v blízkosti Szigetfő. GH, s. 135.
GAC, s. 53.
25
PDP, s. 488-489.
26
GAC, s. 52.
27
KP, s. 73.
28
Pre lepńiu orientáciu pridávame v prílohe tohto príspevku prehľad bojujúcich strán.
24
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Ńalamúna s podporou Nemcov a Ĉechov (prípadne Slovanov) na strane druhej. Zhodujú sa
tieņ v tom, ņe vôbec nespomínajú úĉasť Poliakov v tejto bitke. Preto chceme na tomto mieste
porovnať práve tieto tri pramene a konkrétne koho ako bojujúce strany uvádzajú.
Vrámci bojujúcich strán sa na strane vojvodov vńetky tri pramene sa zhodujú
v menách Ladislav a Gejza. Avńak iba v Obrázkovej kronike sa spomína, ņe Gejza bol na ĉele
nitrianských ńíkov a Ladislav na ĉele bihorských. Ďalńí rozdiel je v úĉasti moravského
vojvodu Ota,29 spomína ho iba Obrázková a Dubnická kronika. Podľa týchto dvoch kroník
bojovalo na strane vojvodov „celé uhorské vojsko―, kým podľa Šimona z Kézy sa lojalita
obyvateľov uhorska rozdelila medzi vojvodov a Ńalamúna. Na kráľovskej strane bojuje podľa
vńetkých troch zdrojov kráľ Ńalamún a Nemci, iba Obrázková a Dubnická kronika sa zhodujú,
ņe tam bojoval ņupan Vid s bojovníkmi z Báĉu, Taliani a Svätopluk. Pri mene Svätopluk
pokladáme za dôleņité upozorniť, ņe kým podľa Obrázkovej kroniky bojoval na ĉele Čechov,
podľa Dubnickej na ĉele Slovanov. Takýto rozdiel urĉite nebol chybou v prepise,
ale invenciou niektorého z autorov. V zhode s Obrázkovou kronikou Šimon z Kézy uvádza
eńte Ĉechov, avńak namiesto Talianov (Latini) uvádza Rakuńanov (Noricis).30
Uhorsko-poľská kronika opisuje nástup Ladislava na uhorský trón tak, ņe k ņiadnej
bitke neprińlo a jeho nástup bol so súhlasom Ńalamúna. To vńak, ako vieme zo vńetkých
ostatných kroník, nie je pravda. Ako ostatné pramene zhodne tvrdia, k bitke dońlo a bola
rozhodujúca pre nástup vojvodských bratov na kráľovský trón. Táto kronika ale potvrdzuje,
ņe nejaké zásahy v prospech svojich favoritov do uhorských záleņitostí sa z poľskej strany
diali. Ak by sme vychádzali z náńho (vyńńie spomenutého) predpokladu, ņe opis
Boleslavových zásahov do uhorských záleņitosí sa netýka Boleslava I., ale Boleslava II.
a sporu Gejzu a Ladislava so Ńalamúnom a ņe meno Levente iba substituuje meno Ladislav,
dospeli by sme k záveru, ņe s poľskými kronikami (s Kronikou Galla Anonyma
a Kadlubkovou kronikou) je UPK v zhode. V spomínanej kronike sa píńe následovné:
„Po bitke keď vojvoda Boleslav zhromaţdil uhorských biskupov a veľmoţov, odtiahol
do kráľovského mesta Alba a korunoval syna kráľa Štefana Leventeho kráľovskou
korunou.“31
Pre porovnanie Kronika Galla Anonyma: „On [Boleslav], tieţ, vyhnal z Uhorska
vlastnými silami kráľa Šalamúna a na trón posadil Ladislava“32 a Kadlubkova kronika:
„na jeho (Ńalamúnovo) miesto bol z milosti Boleslava vymenovaný Ladislav, odchovanec
29

Olomoucký údelný vojvoda. Ņenatý s Eufemiou, sestrou Gejzu a Ladislava.
V tejto ĉasti sme porovnávali: VMK, s. 227-229; DK, s. 79-80; GH, s. 133-135.
31
UPK, s. 179.
32
GAC, s. 52.
30
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Poľska.“33 Tieto tvrdenia o poľskom zásahu, prípadne pomoci z Poľska podporuje Rukopis
Kuropatnickeho kde sa píńe: „utiekli do Poľska, a odtiaľ s veľkou zhromaţdenou armádou
vyhnali Šalamúna.“34
Tri zdroje (UPK, Kronika Galla Anonyma a Kadlubkova kronika) sa zhodujú v tom,
ņe Ladislav bol dosadený na trón Boleslavom a pri Rukopise Kuropatnickeho formulácia
„odtiaľ (z Poľska) s veľkou zhromaţdenou armádou vyhnali Šalamúna“ zadáva príĉinu
usudzovať, ņe z Poľska aj skutoĉne dostali pomoc. Pretoņe ak mali odísť z Poľska uņ
„s veľkou zhromaņdenou armádou,― moņno z toho usudzovať, ņe dostali pomoc priamo
od poľského kráľa, nakoľko s ním boli v úzkej príbuzenskej väzbe. Takéto tvrdenie je teda
v kontraste s tvrdením Obrázkovej, Dubnickej a kroniky Šimona z Kézy, ktoré tvrdia,
ņe Ladislav prińiel z Ĉiech.
Porovnanie Obrázkovej a Dubnickej kroniky
Pretoņe sa texty Obrázkovej a Dubnickej kroniky v mnohom doslovne zhodujú, moņno
ich komparáciou demonńtrovať úĉelové zmeny v texte s cieľom pozmeniť ich význam,
prípadne ho posunúť ņiadaným smerom. Zo vzájomnej podobnosti týchto dvoch textov
moņno povedať, ņe tieto kroniky buď ĉerpali z jedného zdroja, alebo bola odpísaná jedna
z druhej. Preto sa ich porovnaniu v tejto ĉasti vraciame a venujeme im zvýńenú pozornosť.
Porovnávame tú ĉasť textov, ktorá sa uņ priamo venuje bitke pri Mogyoróde a zaĉína slovami:
„Po týchto slovách sa presunuli s táborom na usadlosť zvanú Czinkota.“35
Prvý zásadný rozdiel je tu v ĉasovom vymedzení bitky. Obidve zhodne tvrdia:
„na úsvite kráľ zoradil svoje šíky a prešiel na koni cez vrchol Mogyoródu.“36 Líńia sa ale
v tom, ņe kým v Obrázkovej kronike sa vo vete spomína „v sobotu“, tak v Dubnickej kronike
sa uvádza „piatok.“37
Ďalńí výrazný rozdiel je v tom, ņe autor Dubnickej kroniky vynecháva ĉasť, kde sa
spomínajú nitrianske a bihorské ńíky: „Do stredu biharského šíku na ľavom krídle určili
Ladislava, na pravom Ota a Gejzu zaradili do stredu nitrianskeho šíku.“38 K takejto zmene,
vńak nemohlo prísť nedopatrením. Zdá sa, ņe pre autora, resp. objednávateľa Dubnickej
kroniky, nebolo ņiaduce spomínať v súvislosti s víťaznou stranou vojvodov Nitriansko
a Bihorsko.
33

KP, s. 73.
Informácie o tomto dokumente ĉerpáme od A. Bielowskiego z PDP, s. 488-489.
35
VMK, s. 228.
36
Tamţe.
37
DK, s. 80.
38
VMK, s. 228.
34

134

HISTORIA NOVA 15

Zásadná zmena, ktorá si zaslúņi pozornosť je v prípade veliteľa Svätopluka.39 Kým
v podaní Obrázkovej kroniky bol spomínaný ako „veliteľ Čechov,“40 v podaní Dubnickej
kroniky sa spomína ako „veliteľ Slovanov.“41 Osoba Svätopluka je zaujímavá z viacerých
hľadísk. V nańom prípade najmä pre rozdielné oznaĉenie vojakov ktorým velil, ďalej preto,
ņe podľa týchto kroník nebojuje na strane svojho otca, teda na strane moravskej42
a nitriansko-bihorskej, ale na strane Ĉiech, resp. Ríńe a v neposlednom rade je tu pochybnosť,
ņe sa mohol aktívne zúĉastniť tejto bitky.43 Ako dôvody, preĉo sa Svätopluk spomína na ĉele
Ĉechov/Slovanov vidíme dve moņnosti. Prvou moņnosťou je, ņe jeden z autorov kroník alebo
ich starńej predlohy, pripísal neskorńiu vojenskú intervenciu Svätopluka ako ĉeského knieņaťa
do uhorských záleņitostí udalostiam zo skorńieho obdobia. Druhú moņnosť vidíme v tom,
ņe si autor Svätopluka ako úĉastníka bitky vymyslel.
Vnútorný alebo medzinárodný konflikt?
Ińlo teda skutoĉne o vnútropolitický spor v rámci Uhorského kráľovstva, alebo bola
bitka pri Mogyoróde súbojom dvoch veľkých protisebestojacich koalícií? Ako sme naĉrtli
vyńńie, je vysoko pravdepodobné, ņe bitky sa zúĉastnili na strane vojvodov Gejzu a Ladislava
aj Poliaci. Poľskú intervenciu potvrdzujú vńetky poľské kroniky, ale tieņ uhorská UPK
a Kuropatnickeho rukopis. Uhorské zdroje Obrázková a Dubnická kronika k tomu dopĺņajú
na ich strane aj Ĉechov.
Na strane Ńalamúna vńetky kroniky, ktoré sme spomínali v nańom príspevku, sa
zhodujú v tom, ņe bitky sa zúĉastnili Nemci. Obrázková, Dubnická kronika a Gesta
Hungarorum Šimona z Kézy uvádzajú Ĉechov (resp. Slovanov). Prvé dve vyńńie spomenuté
eńte uvádzajú Talianov (Latini) a Ńimon z Kézy spomína Rakuńanov (Noricis).
Do tohto konfliktu bolo zapojených príliń veľa aktérov na to aby sa ińlo iba
o vnútrońtátny spor v rámci Uhorska. Keď sa zúĉastnení zahraniĉní aktéri zúĉastnili tohto
sporu, muselo to byť buď v ich záujme, alebo museli byť súĉasťou nejakej koalície, ktorej
záujmy zastupovali.
Ako sa dozvedáme z Kroniky Galla Anonyma a z Kadlubkovej kroniky (uvádzame
niņńie) v ĉase opisovaných udalostí bol stále ņivý koncept obnovenia ńtvrtej provincie
39

Podľa J. Sopka syn moravského vojvodu Ota Olomouckého, pozri DK, s. 184.
VMK, s. 229.
41
DK, s. 81.
42
Oto Olomoucký, olomoucký údelný vojvoda.
43
Nakoľko sa v roku 1063 uskutoĉnila svadba medzi jeho matkou Eufémiou a otcom Otom Olomouckým, nie je
reálne aby sa jeho syn Svätopluk aktívne zúĉastnil bitky pri Mogyoróde. Aj preto zostáva postava Svätopluka
pre nás sporná a v budúcnosti sa jej budeme venovať podrobnejńie. Pozri HOMZA, Martin et al. Svätopluk
v európskom písomníctve: Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 64.
40
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Sclavonia.44 Nasvedĉuje tomu niekoľko faktov. Je to obdobie súperenia cisárskej a pápeņskej
moci a obdobie súperenia dvoch konceptov. Pápeņskej provincie Sclavonia a ríńskej provincie
Sclavonia. To ņe myńlienka Sclavonie, bola stále ņivá v poľskom prostredí, aj v tomto období,
potvrdzuje detailný opis jej hraníc: „Tak teda [poĉínajúc] od severu, Poľsko je severnou
časťou (pars) Slovanskej krajiny (Sclauonie). Za susedov má od východu Rus, z juhu Uhorsko,
z juhozápadu Moravu a Čechy, zo západu Dánsko a Sasko.“45 Ako z textu jasne vyplýva
Ĉechy a Morava uņ neboli poľským autorom pokladané za súĉasť Sclavonie. Aspoņ nie tej,
ktorú mal ambíciu zjednotiť a viesť poľský kráľ Boleslav II. Mohli byť, ale súĉasťou plánu
Henricha IV. na vytvorenie vlastnej Sclavonie. V prospech toho hovorí, ako na to upozornil
Josef Ņemliĉka, aj titul ktorý dostal prvý ĉeský kráľ Vratislav spolu s korunou od rímskeho
cisára. V Kosmovej kronike sa o tom píńe: „Na tomto zhromaţdení [v Mohuĉi], ten istý cisár
so súhlasom a schválením všetkých najlepších muţov svojej ríše, vojvodov, markgrófov,
dvoranov a biskupov, urobil knieţa české Vratislava vládcom ako Čiech tak i Poľska.“46 Tu
sa ponúka otázka: o ĉom vypovedá ak dostal Vratislav k titulu ĉeský kráľ aj titul poľského
kráľa? Podľa Ņemliĉku si bol Vratislav vedomý reality dvoch svojbytných ńtátnych útvarov,
ale práve týmto gestom sa „snaţil zachovať myšlienku Sclavonie v symbolickej rovine.“47
Henrich IV. a Vratislav týmto dali najavo, ņe neuznávajú pápeņom uznaného Boleslava II.
za poľského kráľa a oņivujú koncept, keď je moc poľskému kráľovi daná z vôle a rúk cisára.48
Týmto chceli symbolicky presunúť centrum Sclavonie z Poľska do lojálnych Ĉiech a „skrze
Čechy malo byť Poľsko pripútané k ríši.“49 Logický je tieņ dôvod, preĉo nedostal Vratislav aj
titul uhorského kráľa. Nebolo to totiņ potrebné a ani ņiaduce. Uhorský kráľ Ńalamún uņ totiņ
bol spojenec Henricha IV. a tým, ņe bol ņenatý s cisárovou sestrou Juditou, bol k Ríńi
„pripútaný― dostatoĉne pevne.

44

Myńlienka renovatio imperii Romanorum bola idea spájajúca sa s vládou cisára Otta III. na obnovu Rímskej
ríńe (ďalej Ríše), priĉom sa nová Ríńa mala skladať so ńtyroch provincií. Jednou z nich mala byť aj Slovanská
krajina alebo Sclavonia.
45
Slovenský preklad HOMZA, Martin. Hranice Nitrianskeho vojvodstva (knieņatstva) v poľských stredovekých
kronikách, s. 67; Latinský text MPH Ns 2, s. 6-7.: „Igitur ab aquilone Polonia septemtrionalis pars est
Sclauonie, que habet ab oriente Rusiam, ab austro Ungariam, a subsolano Moraviam et Bohemiam, ab
occidente Daciam et Saxoniam collaterales.“
46
Kosmova kronika česká. Ed. et trans. Karel Hrdina – Marie Bláhová. Praha : Paseka, 2005, s. 119.
47
ŅEMLIĈKA, Josef. Čechy v době kníţecí: (1034-1198). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 107-108.
48
Podobne ako cisár Oto III. poloņil diadém na hlavu Boleslava Chrabrého, ĉo malo byť gestom, ņe Boleslav
bude v jeho mene spravovať Sclavoniu. V tomto prípade cisár Henrich IV. poloņil diadém na hlavu Vratislava
a obdaril ho okrem titulu ĉeského aj titulom poľského kráľa.
49
ŅEMLIĈKA, ref. 47, s. 108, 440.
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Vzhľadom na vnútorný konflikt medzi Vratislavom a jeho bratom Otom spravujúcim
Olomoucký údel je reálna aj úĉasť Moravanov na strane Gejzu a Ladislava a teda boj proti
Vratislavovým vojskám pri Mogyoróde.50
Zo spomínaného usudzujeme, ņe spor vojvodov Gejzu a Ladislava s kráľom
Ńalamúnom mal medzinárodný charakter a bol súĉasťou konfliktu o dominanciu v Sclavonii.
Za dve proti sebe stojace koalície moņno povaņovať koalíciou vedenú Poliakmi (Boleslav II.),
s moņnou úĉasťou Moravanov (Oto Olomoucký) a v neposlednom rade ĉasťou uhorských síl
(Ladislav a Gejza) a cisárskou koalíciu s úĉasťou Nemcov (veliteľ Marchart zastupujúci
Henricha IV.), Ĉechov, prípadne iných síl z Ríńe (Talianov alebo Rakúńanov) a taktieņ
v neposlednom rade kráľovského vojska (Ńalamún).
Záver
Pri skúmaní a porovnaní prameņov týkajúcich sa bitky pri Mogyoróde je
najvýraznejńím prvkom rozdielnosť v opise úĉastníkov konfliktu medzi vojvodami
Ladislavom a Gejzom a medzi kráľom Ńalamúnom. Kaņdý zo skúmaných prameņov sa
odlińujú pri opise zúĉastnených strán. Ņiadne z porovnávaných prameņov (s výnimkou
poľských zdrojov) sa v tejto otázke nezhodujú.
Za základný rozdiel vńak pokladáme rozdielnosť výkladu uhorských a poľských
stredovekých prameņov. Kým uhorské (aņ na malé výnimky) poľskú úĉasť nespomínajú,51
poľské úĉasť Poliakov v bitke spomínajú bez výnimky. V kontexte poľských prameņov, ktoré
o poľskom zásahu nepochybujú a spomínaných dvoch uhorských prameņov, ktoré tieņ
v náznakoch opisujú poľskú úĉasť, máme za to, ņe do bitky skutoĉne zasiahli aj poľské sily
a táto skutoĉnosť bola neskôr v uhorských prameņoch (úmyselne) zamlĉaná.
Pri komparácii Obrázkovej a Dubnickej kroniky môņme pozorovať cielené zmeny
v texte. Kým v mnohom sa tieto kroniky doslovne zhodujú, rozdiely moņno badať
v zásadných otázkach, pri ktorých nemohlo dôjsť k omylu, ale boli úmyselnou invenciou
autora, prípadne objednávateľa diela (conductor operarum). Máme na mysli najmä vypustenie
ĉasti kde sa spomínajú nitrianske a bihorské pluky a ĉasť kde je rozdiel v oznaĉení Svätopluka
ako veliteľa Čechov, v druhom prípade ako veliteľa Slovanov.
V otázke ĉi bol konflikt iba v uhorských alebo medzinárodných intenciách,
povaņujeme za dostatoĉne preukázané, ņe sa konflikt odohral na medzinárodnej úrovni.
50

Obrázková a Dubnická kronika spomínajú Ota ako veliteľa Ĉechov, ale vzhľadom na jeho pôsobisko a funkciu
je správnejńie oznaĉiť jeho vojsko za Moravanov.
51
Tu treba upozorniť na Uhorsko-poľskú kroniku, ktorá, ako bolo vyńńie spomenuté, poľskú úĉasť spomína (aj
keď s veľmi nejasným výkladom) a tieņ Kuropatnickeho rukopis, ktorý poľskú úĉasť spomína iba v náznakoch.
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Kaņdý zo spomínaných stredovekých prameņov uvádza aj pomoc, prípadne príchod vojsk,
zo zahraniĉia. Navyńe bol v danom období stále aktuálny koncept obnovenia Sclavonie.
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Battle of Mogyoród 14th March 1074 – local or central European conflict?
The Battle of Mogyoród is one of the lesser-known events of our history. The battle, which took place
on 14th March 1074, a few kilometers from Budapest, decided the direction of the Kingdom of
Hungary for next centuries. An important question is whether the battle was only a local conflict or
actually represented a struggle between the papacy and the Holy Roman Empire for a dominant
influence in this area. In this text, we will focus on a different description as described by selected
medieval Hungarian sources, which had apparently taken their information from a common basis, and
compare these sources with a group of selected sources that have a fundamentally different
interpretation of this event.
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Prehľad úĉastníkov konfliktu medzi vojvodami (Gejzom a Ladislavom) a kráľom Ńalamúnom
Obrázková
kronika
Gejza
nitrianský ńík
Ladislav,
bihorský ńík
„celé uhorské
vojsko―
Ĉesi,
veliteľ Oto

Dubnická kronika

Šimon z Kézy:
Gesta
Hungarorum

Uhorsko-poľská
kronika

Kuropatnického
rukopis

Gejza

Gejza

Gejza?*

Gejza

Ladislav

Ladislav

Ladislav?

Ladislav

„celé uhorské
vojsko―
Ĉesi,
veliteľ Oto

„ĉasť obyvateľov
Uhorska―

Boleslav
(Poliaci)
Ńalamún
Nemci,
veliteľ Marchart
Taliani (Latini)
Ĉesi,
veliteľ Svätopluk
ņupan Vid
s bojovníkmi
z Báĉu

Ńalamún
Nemci,
veliteľ Marchart
Taliani (Latini)
Slovania,
veliteľ Svätopluk
ņupan Vid
s bojovníkmi
z Báĉu

Ńalamún

Ńalamún?

Nemci
Rakúńania (Noricis)
Ĉesi

„ĉasť obyvateľov
Uhorska―
Henrich,
uhorský kráľ

* pri osobách oznaĉených „?― ide iba o nańu dedukciu
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edície
–––––––––––––––––––––––
List Jána Kvačalu Lidovým novinám z 19. februára 1932*
Peter Podolan (ed.)
Ján Kvaĉala (1862 – 1934), významný slovenský komeniológ a campagnellológ,
vysokońkolský pedagóg, cirkevný historik a evanjelický kazateľ patril v roku 1921 medzi
deviatich prezidentom menovaných profesorov na novoetablovanej Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Post vńak neprijal.
Ako jeden z mála Slovákov s patriĉným vzdelaním mal navyńe výhodu, ņe uņ predtým
(1893 – 1918) pôsobil na univerzite v ruskom Jurjeve (Dorpat, dnes Tartu, Estónsko).
V ĉeských krajinách bol Kvaĉala pomerne známy a uznávaný.1 Preto bol pomerne skoro
(november 1920) oslovený Ministerstvom ńkolstva a národnej osvety (MŃaNO).2 Ministerská
komisia3 a minister – historik Josef Ńusta4 sa snaņili pre bratislavskú filozofickú fakultu
pripraviť pomerne silnú zostavu profesorov – historikov, pretoņe tento odbor bol významnou
podporou novovzniknutej republiky. Výber kandidátov a zostavovanie jadra odboru bola
neľahká úloha a evidentne sa menili pôvodne navrhované posty pre jednotlivých pedagógov.5
Istú úlohu tu mali zrejme i neprajníci, ktorí aj v tlaĉi kritizovali samotný výber
Kvaĉalu na profesorský post. Svoju úlohu tu mohli zohrať Kvaĉalove spory s hlasistami
a prúdistami. Ministerská komisia mu pôvodne chcela zveriť post profesora „stredovekých
dejín― ako písal Jozef Ńkultéty (voĉi ĉomu sa tieņ v edovanom dokumente Kvaĉala vyhranil).
Neprajníci vńak podotýkali, ņe Kvaĉala dovtedy uĉil iba na teologickej fakulte a bol tak
vzdialený od „moderného vedeckého a verejného ţivota“. Jeho obrany sa preto chopil
Ńkultéty.6 Kvaĉala dostal v júli 1921 list, kde sa pýtali, ĉi by chcel pôsobiť ako profesor
cirkevných dejín, on ale uvaņoval o poste profesora vńeobecných dejín. Komisia mu vńak
uznala kvalifikáciu iba pre cirkevné dejiny. 7 V súlade s týmto rozhodnutím mal
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Kvaĉala obsadiť post profesora cirkevných
dejín a pracovať v Historickom seminári spolu s profesorom Janom Heidlerom (profesor

* Text vznikol ako výstup projektu „Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v politických a spoločenských
súradniciach 1. polovice 20. storočia“ – VEGA 2/0054/16.
1
BERNÁT, Libor. Ján Radomil Kvaĉala a Gollova ńkola. In Dejiny, 2007, roĉ. 2, ĉ. 2, passim. Dostupné
na internete: <http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2007.pdf> [01-11-2018]
2
List Jána Kvaĉalu Lidovým novinám z 19. februára 1932 – edovaný dokument.
3
Pozri poznámky ĉ. 8-10 k edovanému dokumentu. BAĎURÍK, Jozef. O poĉiatkoch ńtúdia histórie
na Univerzite Komenského v Bratislave. In JIROUŃEK, Bohumil – BLÜML, Josef – BLÜMLOVÁ, Dagmar
(ed.). Jaroslav Goll a jeho ţáci. Ĉeské Budějovice : Jihoĉeská univerzita v Ĉeských Budějovicích a Nová tiskárna
Pelhřimov, 2005, s. 543.
4
Bliņńie pozri LACH, Jiří. Ĉeńtí historici na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v meziváleĉném
období. In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta (ed.). 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad
do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve
UK, 2017, s. 139.
5
O koncipovaní tímu pre bratislavské pracovisko pozri DUCHÁĈEK, Milan. Václav Chaloupecký. Hledání
československých dějin. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2014, s. 130; PODOLAN,
Peter. Jan Heidler v histórii. In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta (ed.). 95 rokov Filozofickej fakulty
UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 160.
6
ŃKULTÉTY, Jozef. Profesor Kvaĉala. In Národnie noviny, 1920, roĉ. 51, ĉ. 294, s. [1].
7
MÁTEJ, Jozef. Ján Kvaĉala – významná osobnosť dejín pedagogiky a komeniológie. In Pedagogika, 1987,
roĉ. 38, ĉ. 6, s. 706.
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vńeobecných novovekých dejín) a Milanom Hodņom (profesor slovanských dejín).8 Ján
Kvaĉala s finálne pririeknutým postom nesúhlasil.
Napriek tomu bol prezidentom T. G. Masarykom menovaný profesorom cirkevných
dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Dekréty neboli eńte ani doruĉené,
no nový profesorský zbor chcel uņ rieńiť akademické záleņitosti zvolaním prvej schôdze
profesorského zboru – 23. septembra 1921.9 Zvolania sa z poverenia MŃaNO ujal Josef
Hanuń, následne tieņ zvolený za prvého dekana novobudovanej fakulty.10 Kvaĉala sa
na zasadnutie nedostavil, ale Hanuńovi adresoval odpoveď, v ktorej uviedol, ņe na post
nereflektuje: „Veľactený pane! Ďakujem Vám za správu a pozvanie. Ale poneváč som
k prekvapivšiemu ma svojho času návrhu o menovaní ma na kathedru církevnej historie
na univerzite Komenského nedrţal moţným dať svoje svolenie, som čo aj mlčky, ale zretelne
dal vedeť, ţe na vymenovanie nereflektujem. Preto som vymenovanie nečakal a seba na tento
čas za prináleţiaceho k fakulte nepovaţujem. Bratislava dňa 22. IX. 1921.“11 Profesorský
zbor túto záleņitosť zobral na vedomie.
Avńak pozadie Kvaĉalovho rozhodnutia bolo nejasné a aj edovaný dokument prináńa
ako odpoveď iba jednu rovinu moņných vplyvov. V prospech takto nastaveným dôvodom
Kvaĉalu svedĉí jeho záujem o nahliadnutie do zápisnice komisie, ĉo vńak moņno prosto
vysvetliť aj ako jeho snahu o odhalenie svojich neprajníkov. Na jednej strane moņno chápať
Kvaĉalove ambície a rozĉarovanie z prideleného postu, na druhej strane vńak uņ tým, ņe sa
od 1. marca 1921 stal profesorom na Teologickej vysokej evanjelickej ńkole12 de facto nebol
schopný naplno prevziať úväzok na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Takémuto
súbehu nerozumel ani Ján Slávik (1855 – 1934), zaujímavá je informácia, ņe Kvaĉala
na zaĉiatku ņiadal sám o post profesora cirkevných dejín.13 Nie je teda jasné, aké boli v tomto
prípade skutoĉné zámery Kvaĉalu a ako (a preĉo) – bez vonkajńích zásahov –robil (a menil)
svoje rozhodnutia. Poĉítal azda, ņe bude pôsobiť súĉasne na Teologickej vysokej evanjelickej
ńkole ako profesor cirkevných dejín a súĉasne na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
ako profesor vńeobecných novovekých dejín? Paralelné pôsobenie na dvoch postoch
v jedinom odbore (cirkevné dejiny) by bolo iste menej nároĉné neņ dva posty v dvoch
odlińných odboroch. Vedelo MŃaNO o takto nastavenej situácii a bolo by dovolilo súbeņné
8

Menovací dekrét Jana Heidlera. Opis. 1921. Archív Univerzity Komenského, Bratislava (ďalej AUK), fond
Rektorát Univerzity Komenského, personálne oddelenie, B/II/2, a. ń. 60.
9
WEINGART, Miloń. Prvé tříletí filosofické fakulty. In Ročenka Univerzity Komenského za první pětiletí 1919
– 1924. Bratislava : Nákladem Akademického senátu Univerzity Komenského, 1925, s. 194.
10
Pozvání k ustanovující schůzi profesorského sboru filosofické fakulty Komenského university v Bratislavě...
z 21. septembra 1921. AUK, fond Filozofická fakulta Univerzity Komenského (ďalej f. FiF UK), Protokoly
zo zasadania profesorského zboru 1921 – 1934, a. ń. 5; GRÓFOVÁ, Mária. „a ako tretia vznikla filozofická
fakulta.― K poĉiatkom a prvým rokom jestvovania Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta (ed.). 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín
inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017,
s. 49-50. Zasadnutie sa podľa pozvania malo konať 22. septembra 1921, konalo sa o deņ neskôr.
11
PROTOKOL o prvé, ustanovující schúzi profesorského sboru filosofické fakulty univerzity Komenského,
konané 23. září 1921 v Bratislavě, v zasedací síni rektorátu, s. 1. AUK, f. FiF UK, Protokoly zo zasadania
profesorského zboru 1921 – 1934, a. ń. 5. Pozri aj MÁTEJ, ref. 9, s. 706.
12
PŃENÁK, Jozef. Ján Kvaĉala, zakladateľ modernej komeniológie. In Prace Naukowe Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie, Pedagogika, 2014, roč. 23, s. 605.
13
„Sám sa nevyznám, čo si vlastne viacej ţiadaš. Z Nár. Novín viem, ţe sa ţiadaš na universitu, – ale ţe si si
ţiadal prednášať všeobecné dejiny – a pridelili Ti dejiny cirkve, ktoré prednášať si si predtým ţiadal. Teraz
zase ţiadaš si byť len bohosloveckým professorom? A chceš sa vôbec zrieknuť univerzitnej professúry? Nuţ
ťaţko sa je vyznať v Tebe, ţe čo je vlastne Tvoja ţiadosť. Lebo aby si mohol byť aj tam – aj tam riadnym
professorom, to je predsa nemoţné. Musíš sa lebo jednoho, lebo druhého zrieknuť a jednoho lebo druhého sa
pridrţať. Uznám Tvoju spôsobilosť, Tvoje schopnosti; a chcel by som v Tvojej veci prehovoriť, keď na to príde:
ale najprv musím vedieť Tvoje stanovisko a jasne rozumieť, ţe čo si ţiadaš? Aj tam – aj tam by si mohol konať
veľmi cennú prácu“ List Jána Slávika Jánovi Kvaĉalovi z 18. novembra 1921. Citované podľa BERNÁT, ref. 2, s. 131.
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obsadenie oboch postov Kvaĉalom? O jeho úväzku na Teologickej vysokej evanjelickej ńkole
prirodzene muselo vedieť. Na tieto otázky zatiaľ nemáme odpoveď.
V roku 1932 Lidové noviny priniesli ĉlánok venovaný Kvaĉalovmu jubileu. V ņom
spomenuli niektoré podrobnosti týkajúce sa neprijatej profesúry z roku 1921. Ich podanie sa
Kvaĉalu dotklo, a preto sa listom domáhal následnej opravy uvedených faktov, ktorá mala byť
uverejnená v Lidových novinách. Edíciu tohto dokumentu následne pripájame aj
so sprievodnými komentármi a výkladom.
Edičné poznámky
List písaný na písacom stroji na jednom hárku [2 strany].
Originál listu sa nachádza v Slovenskej národnej kniņnici – Literárnom archíve,
signatúra M 123 C 33. Oznaĉenie listu preberáme podľa kartoteĉnej/inventárnej
systematizácie archívu.
Zachovali sme formátovanie textu, pôvodné kladenie strán je oznaĉené v poznámkach
([strana 1] a pod.). Textová edícia sleduje ĉo najvernejńie autentickú podobu textu. Týka sa to
aj písania veľkých písmen, diakritiky a interpunkcie. V tomto prípade ponechávame podľa
originálu aj ńpecifické ĉiastoĉné absentovanie medzier medzi slovami ĉi vetami. Vńetky
poznámky a vysvetlivky a ich znaĉenie ĉíslovaním v hornom indexe (xyz5) sú editorským
zásahom.
V otázke rozsiahlych komentárov k edícii sa hlásime plne k odkazu Jozefa Ambruńa
a jeho ńtýlu ediĉnej práce.
Regest
Ján Kvačala sa ohradzuje voči informáciám podaným v článku Lidových novín ohľadne jeho
(ne)etablovania sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v roku 1921. Podáva svoju
verziu udalostí, opravu, ktorú si ţelal uverejniť.
Edícia textu
O p r a v a.
Mám nádej, ņe u bez odvolania sa na tlaĉový zákon dáte miesto tejto tejto oprave
ĉlánku vo Vańom ĉasopise uverejneného dņa 5.febr.1932 pod titulom " K sedemdesátce Jána
Kvaĉaly1 ".2
1./ Nie je pravda, ņe by som xx dakedy bol vyjadril ņelania byť profesorom
stredoveku, ani samého o sebe ani v spojení s inou dobou,na xxx slovenskej univerzite
Komenského / Lid.N.: „chtěl byt profesorem obecní historie středního a nového věku―/ ,ale je
pravda, ņe som chcel a mal byť vymenovaný za profesora vńeobecných dejín nového veku
na tejņe univerzite,a tak viem,ņe som v druhej polovici novembra 1920 smluvu v ministerstve

1

Ján Rodomil Kvaĉala (1862 – 1934) – slovenský pedagóg, významný komeniológ, cirkevný historik
a evanjelický kazateľ. Bliņńie o ņom: PŠENÁK, Jozef. Ján Kvačala, zakladateľ modernej komeniológie.
In Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, 2014, roč. 23, s. 601-607.
2
Ide o príspevok HALUZICKÝ, Boh[umil]. K sedemdesátce Jána Kvaĉaly. In Lidové noviny, 1932, roĉ. 40,
ĉ. 64 (5. 2. 1932 ráno), s. 7. Bohumil Haluzický (1879 – 1957), středońkolský profesor v Prahe-Ņiņkove,
v Uherskom Brode a Brne, riaditeľ gymnázia v Ruņomberku, riaditeľ dievĉenského gymnázia v Bratislave.
Aktívne spolupracoval s bratislavskou redakciou Lidových novín. Významná postava prúdu ĉesko-slovenskej
vzájomnosti, úĉastník luhaĉovických porád. Ladenie príspevku i znalosť polemík Kvaĉalu s hlasistami
a prúdistami teda vychádza z jeho angaņovania sa v tejto oblasti.
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ńkolstva /so súhlasom ministra/ na takú profesúru podpísal.P.minister prof.Dr.Ńusta3 mi
i potom v poĉiatku febr.1921 a pozdejńie eńte raz vyslovil svoje presvedĉenie, ņe také
vymenovanie i nastane. – Ovńem uņ v novembri 1920 som v Prahe zvedel, ņe na katedru má
prísť ĉeský historik, jehoņ meno som vtedy prvý raz poĉul.On,súkromný docent ĉ e s k e j
historie,Dr.Heidler4,i bol v kandidaĉnom výbore na mne nabídnutú katedru navrhnutý
a po polroĉnom vodení mņa za nosom i vymenovaný.
2./ Nie sú pravdivé slová ĉlánku, ņe som sa „cítil― vymenovaním /p.Heidlera/
„vědecky poníņen a uraņen―.Neprajné stanovisko ĉeských kolegov ku mne ma naskrze hlboko
nedotklo, ba ani/neprekvapilo po skúsenostiach minulosti vôbec,a keď bol ĉeský
protikandidát, tým menej. Váhanie, prijať prisúdenú mi katedru malo príĉiny iné.Nedostal
som ņiadného vývodu,ĉi predmet jej má byť povinný, skúńobný, ako ĉo bol na pr. pred
prevratom na filozof.fakultách v Rusku5,t.j.ĉi môņem poĉitovať z neho na poslucháĉov,ĉi
nie.Preto som svojho súhlasu k vymenovaniu neposlal,a na pozvanie k prvému zasadaniu
fakulty neurĉite odpovedal.6 – Mal som uņ pozvanie inde na takú katedru s poslucháĉmi.7
[strana 1]
3./ Nejasnou mi zostávala príĉina,pre ktorú mi minister,nedbajúc o smluvu,predmet,o
ktorom sme predtým ani nehovorili,nadiktovať chcel;on,ktorý ma eńte,keď som bol za
hranicami,dal hľadať,a ktorý moju „speciální vědeckou erudici― lepńie mohol znať
a oceniť,ako p.Ńrobár8 a p.Vlĉek9 zástupcovia Slovenska,a ostatní ĉlenovia komisie.10 Preto
som pozdejńie pri danej príleņitosti p.ministra11 Bechyně12 prosil o dovolenie pohliadnuť

3

Josef Ńusta (1874 – 1945), ĉeský historik, spisovateľ a politik. Ako minister ńkolstva a národnej osvety
v úradníckej vláde Jana Ĉerného (15. september 1920 – 26. september 1921) mal na starosti nábor pedagógov
na pripravovanú Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. LACH, Jiří. Ĉeńtí historici na Filozofické fakultě
Univerzity Komenského v meziváleĉném období. In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta. 95 rokov
Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava : Univerzita Komenského
v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 139. O Ńustovi bliņńie LACH, Jiří. Gollův ņák Josef Ńusta.
In JIROUŃEK, Bohumil – BLÜML, Josef – BLÜMLOVÁ, Dagmar (ed.). Jaroslav Goll a jeho ţáci. Ĉeské
Budějovice : Jihoĉeská univerzita v Ĉeských Budějovicích a Nová tiskárna Pelhřimov, 2005, s. 343-360.
4
Jan Heidler (1883 – 1923), ĉeský historik a publicista, zakladateľská osobnosť odboru história na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského. Bliņńie o ņom: PODOLAN, Peter. Jan Heidler v histórii. In SLOBODNÍK,
Martin – GLOSSOVÁ, Marta (ed.). 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej
akademickej obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 146-168. Heidler sa habilitoval na Karlovej
univerzite v Prahe 29. júla 1919.
5
Kvaĉala mal skúsenosti poĉas pôsobenia na Teologickej evanjelickej fakulte univerzity v ruskom Jurjeve
(Dorpat) (dnes Tartu, Estónsko). Pôsobil tu v rokoch 1893 – 1918; v rokoch 1916 – 1918 aj ako dekan.
V Rusku zostal aņ do roku 1920.
6
Svoj list adresoval zvolávateľovi prvej schôdze profesorského zboru Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (budúcemu dekanovi) Josefovi Hanuńovi. V zápisnici schôdze zboru sa zachoval
rozsiahlejńí citát. Originál listu bol pôvodne priloņený k zápisnici, kde sa vńak dnes nenachádza. Jozef Mátej
o jeho uloņení (k 1987) píńe, ņe sa nachádza v „Archíve Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,
Bratislava, bez sign.“ MÁTEJ, Jozef. Ján Kvaĉala – významná osobnosť dejín pedagogiky a komeniológie.
In Pedagogika, 1987, roĉ. 38, ĉ. 6, s. 710. Nevieme, kde sa nachádza dnes.
7
Teologická vysoká ńkola evanjelická v Bratislave, ako profesor tu nastúpil 1. marca 1921.
8
Vavro Ńrobár (1867 – 1950) – slovenský lekár a politik, významná postava v období medzivojnovej
Ĉeskoslovenskej republiky. Tu spomínaný v súvislosti s ĉlenstvom v komisii MŃaNO ako zástupca Slovákov.
BAĎURÍK, Jozef. O poĉiatkoch ńtúdia histórie na Univerzite Komenského v Bratislave. In JIROUŃEK,
Bohumil – BLÜML, Josef – BLÜMLOVÁ, Dagmar (ed.). Jaroslav Goll a jeho ţáci. Ĉeské Budějovice :
Jihoĉeská univerzita v Ĉeských Budějovicích a Nová tiskárna Pelhřimov, 2005, s. 543.
9
Jaroslav Vlĉek (1860 – 1930) – ĉeský a slovenský literárny historik. Tu spomínaný v súvislosti s ĉlenstvom
v komisii MŃaNO ako zástupca Slovákov. Tamţe, s. 543.
10
Okrem Ńrobára a Vlĉka (ako zástupcami Slovákov) boli ďalej ĉlenmi komisie Frantińek Mlĉoch za MŃaNO,
Jan Jakubec a Lubor Niederle za Karlovu univerzitu, Václav Vondrák a Bohumil Navrátil za Masarykovu
univerzitu. Tamţe, s. 543.
11
ministra – písmeno „a― dopísané ruĉne
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do zápisnice komisie.Márne.Ale od muņa hodnoverného,ktorý bol na poradách komisie som
poĉul,ņe prof.J.Vlĉek jej oznámil moju hotovosť prijať profesúru cirk.historie,k ĉomu odo
mņa nemal splnomocnenie,a ĉo ako videť ,nebolo pravda.
I pán prof. Ńusta i ņijúci ĉlenovia komisie môņu vec snáď eńte lepńie
vysvetliť,prípadné omyly tohto ĉlánku napraviť.Ja myslím,ņe je i toto „sapienti sat―13,- kdo
má oĉi k videniu,i tak uņ má svetla k videniu dosť.
Dr. Ján Kvaĉala.
Bratislava,dņa 19.febr.1932.

Ján Kvačala's Letter to "Lidové noviny" Newspaper from 19th February 1932
Ján Kvaĉala, in a letter to the "Lidové noviny" Newspaper, complained about the information given in
the article of this newspaper concerning his (unrealised) appointment at the Faculty of Arts of
Comenius University in 1921 as a professor of the ecclesiastica history and modern general history
respectively. He presented his version of events, a revision he wanted to have published. Edition of
this document contains interesting information about a process of building newly-established Faculty
of Arts of Comenius University in 1921.
Keywords: Ján Kvaĉala (1862 – 1934), "Lidové noviny" Newspaper, Czechoslovakia
Faculty of Arts of Comenius University, 1921, 1932
https://fphil.uniba.sk/historia_nova

[18 156 znakov /0,50 AH]

PODOLAN, Peter. List Jána Kvaĉalu Lidovým novinám z 19. februára 1932. In Opus sectile. Historia
nova 15. [online] Bratislava : Stimul, 2019, s. 140-144. Dostupné na internete:
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf>

12

Rudolf Bechyně (1881 – 1948) – ĉeský novinár a publicista, politik. Poĉas prvej vlády Antonína Ńvehlu
(7. október 1922 – 9. december 1925) bol ministrom ńkolstva a národnej osvety.
13
T. j. „Rozumnému staĉí―, skrátene z latinského Sapienti sat dictum – Múdremu staĉí slovo/ Rozumnému
napovedz.
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recenzie

–––––––––––––––––––––––
VAN DER LINDEN, Marcel. Western Marxism and the Soviet Union: A Survey of
Critical Theories and Debates since 1917. Leiden : Brill, 2017, 380 s., ISBN 978-90-0415875-7
Adam Ńumichrast (rec.)
Písať recenziu na desať rokov starú publikáciu je menej obvyklé, ale som
presvedĉený, ņe charakter publikácie, najmä v kontexte absencie podobného typu analýzy
v rámci nańej historiografie, odôvodní môj zámer. Výskum obdobia minulého reņimu
v rokoch 1948 – 1989 zaņil minimálne v poslednej dekáde v prostredí ĉeského a slovenského
dejepisectva znaĉný rozmach. Autori a autorky sa zameriavajú na rôzne témy a oblasti späté
s daným obdobím, vyuņívajúc pritom rôznorodé metodologické postupy. Prebiehajú aj rôzne
debaty, napríklad o povahe tzv. totalitno-historického rozprávania, ktoré po roku 1989 zaujalo
dominantnú pozíciu. Aplikovalo ho znaĉné mnoņstvo historikov ĉi publicistov, avńak
v poslednej dobe zaĉal byť tento prístup spochybņovaný mladńou generáciou historikov.
V ústraní vńak do istej miery zostáva otázka hlbńieho zamyslenia sa nad tým, o aký
reņim vlastne ińlo, aký bol jeho charakter? Z toho vyplýva aj voľne pouņívaná terminológia.
Moņno zaznamenať ńiroké spektrum oznaĉení reņimu v rokoch 1948 – 1989, a to najmä:
komunizmus, socializmus, socialistická diktatúra, komunistická diktatúra, komunistický
reņim, ńtátny socializmus, (komunistická) totalita, reálny socializmus, stalinizmus, atď.
Naĉrtnutý stav môņe byť zapríĉinený výraznou politizáciou tematiky po roku 1989. Historici
poukazujú aj na neznalosť moderných teoretických prístupov a diskusií prebiehajúcich
v zahraniĉí, ĉo spolu so spomenutou výraznou politizáciou histórie predstavuje dlhodobý
problém ĉeskej a slovenskej historiografie.1 Istá zhoda panuje v oblasti vývinových etáp
reņimu, ktorý sa zvykne rozdeľovať na tvrdú totalitu päťdesiatych rokov, reformné obdobie
rokov ńesťdesiatych a následnú normalizáciu. Viaceré teoretické podnety a prístupy, ktoré by
bolo moņné pri analýze reņimu v rokoch 1948 – 1989 vyuņiť, resp. sa nimi inńpirovať, vńak
v nańom priestore úplne absentujú. O to viac to platí pre tie, ktoré majú marxistický charakter,
hoci je, ako ukazuje aj recenzovaná kniha, tradícia západného marxistického teoretického
myslenia bohatá.
Publikácia Marcela van der Lindena, holandského historika ńpecializujúceho sa na
oblasť labour history nesie názov Western Marxism and the Soviet Union: A Survey of
Critical Theories and Debates Since 1917. Ide o znaĉne rozńírenú a upravenú verziu
dizertaĉnej práce autora, ktorá pôvodne vyńla uņ v roku 1989. Ako uņ vyplýva z názvu, kniha
sa venuje pohľadom západného marxizmu na Sovietsky zväz. Autor v nej veľmi detailne
analyzuje problematiku historického vývoja marxistického myslenia o Sovietskom zväze,
a tak ponúka rôzne modely interpretácie sovietskeho systému. Tieto modely môņu byť do istej
miery aplikované aj na ĉeskoslovenský reņim v rokoch 1948 – 1989, respektíve môņu slúņiť
ako zdroj inńpirácie.
V úvodnej kapitole autor predstavuje metodológiu a výskumné otázky. Van der
Linden vychádza z troch kontextuálnych klastrov (vńeobecná teórie foriem spoloĉnosti
na základe spôsobu výroby a ich postupnosť; vnímanie stability a dynamiky západného
kapitalizmu; spôsob vnímania stability a dynamiky v sovietskej spoloĉnosti), ktoré
1

HUDEK, Adam. Totalitno-historické rozprávanie ako dediĉstvo normalizaĉnej historiografie. In Forum
Historiae, 2013, roĉ. 7, ĉ. 1, s. 95. Pozri aj RÁKOSNÍK, Jakub. Tři cesty soudobé ĉeské historiografie
komunismu. In KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (ed.). Ĉeský a slovenský komunismus (1921-2011). Praha :
Ústav pro soudobé dějiny AV ĈR, v. v. i., 2012, s. 13-23.
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ovplyvņovali analyzovaných autorov a chronologicky popisuje vývoj jednotlivých
teoretických modelov sovietskeho systému a diskusií o nich od roku 1917 aņ po rok 2005. Tri
základné výskumné otázky van der Linden kladie z perspektívy analyzovaných autorov: Ako
sa vyvíjali výrobné postupy v Sovietskom zväze? Moņno odhaliť v sovietskom systéme
triedny antagonizmus, a ak áno, aký? Ĉo bolo hnacou silou sovietskej spoloĉnosti?
Po úvode nasledujú kapitoly II. aņ VII., v ktorých van der Linden skúma debatu
západných marxistov o Sovietskom zväze. Treba podotknúť, ņe autor vôbec neobmedzuje
svoj záber iba na historickú, resp. akademickú produkciu. Naopak, zaoberá sa aj textami
politikov, aktivistov, novinárov ĉi výstupmi rôznych marxistických skupín. Zvolený prístup
povaņujem za prínosný, pretoņe aj takéto zdroje môņu priniesť zaujímavé podnety pre
historický výskum. Vńetky analýzy teoretických modelov, ktoré van der Linden v knihe
postupne predstavuje, dopĺņa v úvodoch kapitol o historický kontext a kľúĉové udalosti, ktoré
sa aktuálne odohrávali a mali vplyv na samotných autorov. Kvôli objemnosti van der
Lindenovho výskumu, ktorý sa snaņil zachytiť príspevky a podnety vńetkých, aj menej
známejńích autorov (ako vńak poukázali aj kritici, niektoré mená, ĉi uņ ińlo o politických
alebo akademických predstaviteľov, skrátka vypadli), sa nebudem venovať obsahu knihy
kapitola po kapitole. Vyberiem iba niektoré mená a teórie na ukáņku, ako autor knihu
koncipoval.
Druhá kapitola sa zaoberá obdobím od boľńevickej revolúcie aņ po zaĉiatok éry vlády
Stalina v roku 1929. Medzi analyzovaných autorov patrí najmä Karl Kautsky a jeho polemiky
s Leninom, Trockim ĉi Bucharinom. Kapitola obsahuje aj kritiku boľńevickej revolúcie
zo strany Paula Leviho a Rosy Luxemburg ĉi teoretické impulzy a kritiku ľavých komunistov
Hermana Gortera, Antona Pannekoeka a Ota Rühleho. Za pozitívum moņno oznaĉiť, ņe van
der Linden menej známych autorov predstavuje struĉným medailónom. Avńak práve výber
autorov je, ako som uņ spomenul, do istej miery problematický. Podmienkou bolo, ņe sa
vnímali ako marxisti, adjektívum „západný― malo naznaĉovať ich politickú a ideovú
nezávislosť od Sovietskeho zväzu. Na záver kaņdej kapitoly autor poskytuje nápomocnú
sumarizáciu analyzovaných textov.
Kapitoly III. a VI. zahŕņajú obdobie od nástupu Stalina k moci aņ po známy 20. zjazd
KSSZ v roku 1956. Do hry vstupuje významná teória ńtátneho kapitalizmu, ktorá je vńak
v nańom prostredí prakticky neznáma a nereflektovaná. Van der Linden jej ideové poĉiatky
kladie uņ pred prvú svetovú vojnu, avńak reálne vstupuje do hry aņ od roku 1929.
Predstaviteľmi teórie sú opoziĉný boľńevik Gavril Miasnikov, sekretár rakúskej sociálnodemokratickej strany Friedrich Adler, ľavicový sociálno-demokratický novinár Helmut
Wagner, austrálsky trockista Ryan Worrall ĉi ekonóm frankfurtskej ńkoly Friedrich Pollock.
Teória ńtátneho kapitalizmu popisuje ekonomický systém, v ktorom ńtát preberá a kontroluje
komerĉnú ekonomickú aktivitu (sféra profitu) a organizuje výrobné prostriedky, ĉiņe riadi
akumuláciu kapitálu a námezdnú prácu. Van der Linden následne analyzuje aj texty kritikov
tejto teórie.
Vo vyńńie spomenutom období predstavil Trockij svoju teóriu degenerovaného
robotníckeho ńtátu. Spomínaní (a ďalńí) autori sa odlińovali v tom, ako chápali boľńevickú
revolúciu v roku 1917. Vo svojich teóriách hovorili o proletárskej revolúcii, burņoáznej
revolúcii ĉi byrokratickej revolúcii. Tí, ĉo sa prikláņali k proletárskej revolúcii sa zase
vo svojej ďalńej analýze líńili v tom, ako sa táto revolúcia vyvíjala – ĉi do byrokratickej
degenerácie (Trockij), burņoáznej revolúcie (Worrall) alebo byrokratickej kontrarevolúcie
(Max Shachtman, líder komunistickej strany v USA). Tieto aspekty by sa dali vztiahnuť
na problematiku revolúcie vo februári 1948 a jej následného vývoja. V tomto období vznikli
aj ďalńie teórie (teória nového reņimu produkcie, ktorej predstaviteľom bol napr. uņ
spomínaný Shachtman, a tzv. interpretácia „bez nálepkovania,― ktorú predstavovali napr.
ekonóm Fritz Sternberg ĉi novinár Dieter Cycon), ktoré boli neskôr neustále rozpracovávané,
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dopĺņané a podrobované kritike ďalńími autormi, ĉo podnecovalo neustálu diskusiu a rozvoj
jednotlivých teoretických modelov.
V ńiestej kapitole, ktorá sa zaoberá rokmi 1968 aņ 1985, van der Linden prináńa
analýzu maoistickej varianty teórie ńtátneho kapitalizmu, ktorej predstaviteľom bol ńvédsky
komunista Nils Holmberg. Filozof Svetozar Stojanović zase predstavil teóriu byrokratického
kolektivizmu (nový druh spoloĉnosti s vládnucou triedou). Posledné analyzované obdobie van
der Linden datuje od roku 1985 do súĉasnosti. Polemiky o rôznych teoretických modeloch
prebiehali aj v ņom, spomeniem napríklad britskú autonomistickú skupinu Aufgeben, ktorá
prispela vlastnou teóriou ńtátneho kapitalizmu v ZSSR.
V predposlednej kapitole autor sumarizuje základné línie a zistenia svojho výskumu,
ktoré dopĺņa kvantitatívnymi údajmi (zreteľne „najplodnejńím― obdobím boli roky 1969 –
1985) a vlastnými typológiami. Prezentuje aj vlastné kritické zhodnotenie popisovaných teórií
a konfrontuje ich najmä s dielom samotného Marxa. Napriek kritike tieto teórie úplne
neodmieta, skôr z nich vyberá jednotlivé body ĉi témy, ktoré sa môņu stať základom
pre postmarxistickú analýzu. Tu moņno vidieť istú slabinu knihy, pretoņe autorove hodnotenie
moņno vnímať ako subjektívne a do istej miery nejasné. Vidieť to napríklad pri konńtatovaní,
ņe niektoré texty boli „dobre empiricky podchytené,“ avńak väĉńina bola „nelogických
a povrchných“ (s. 305). Nie je vńak zreteľné, z akých kritérií autor pri svojom hodnotení
vychádzal.
V závereĉnej „metateoretickej poznámke― sa van der Linden snaņí formulovať vlastnú
teóriu analyzovaného teoretického vývoja. Jeho cieľom je prispieť k ustanoveniu modelu pre
vývoj politického diskurzu v rámci histórie pracovného hnutia (labour movement). Kniha je
taktieņ doplnená o vyĉerpávajúcu a ńirńie ladenú tematickú bibliografiu, ĉitateľovi je
k dispozícii aj nápomocný menný index.

Úryvok z diela Chromý osud (s. 6) citovaný podľa STRUGACKIJ, Arkadij – STRUGACKIJ,
Boris. Chromý osud. (preklad Milan Tokár) Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1990, s. 189-190.
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ńtuduje odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Predmetom jeho zájmu je obdobie vzniku a formovania sa uhorského ńtátu, s dôrazom
na slovenský element. Momentálne sa zameriava najmä na vládu kráľa sv. Ladislava a jej
reflexiu v stredovekých prameņoch.
PhDr. Eva Benková, PhD.
pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave a venuje sa
slovenským dejinám raného novoveku s bliņńím zameraním na hospodársky a sociálny vývoj.
PhDr. Zdenko Gálik
je externý doktorand na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertaĉnej práce je vĉasnostredoveký hrad Solgaďór
(Szolgagyőr) a jeho majetková doména. Autor sa zaoberá dejinami stredovekého mesta
Hlohovec a jeho najbliņńieho okolia. V súĉasnosti pôsobí ako pedagóg na SOŃ
elektrotechnickej, Sibírska 1, 917 01 Trnava.
Mgr. Jakub Palko
ńtudoval v rokoch 2012 – 2017 odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, neskôr pôsobil ako doktorand na Historickom ústave Filozofickej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2018 je interným doktorandom na Katedre
slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa
politickými dejinami Uhorského kráľovstva v 13. storoĉí so zameraním na problematiku
tzv. vojny o babenberské dediĉstvo.
PhDr. Peter Podolan, PhD.
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice
19. storoĉia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu.
Mgr. & Bc. Adam Šumichrast
vyńtudoval históriu a politológiu na FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa vývojom a fungovaním
odborov v diktátorských reņimoch a oblasťou labor history. Momentálne pôsobí ako interný
doktorand v Historickom ústave (Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne).
Mgr. Peter Vanek, PhD.
pôsobí ako externý spolupracovník na Katedre slovenských dejín na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Vo výskume sa zaoberá hospodárskymi odvetviami
na Slovensku v prvej polovici 20. storoĉia so ńpecializáciou na chemický priemysel.
Dlhoroĉne sa taktieņ venuje vojenskej histórii, s dôrazom na pôsobenie slovenskej armády
na východnom fronte poĉas druhej svetovej vojny.
Mgr. Jana Výškrabková
vyńtudovala odbor uĉiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Poĉas ńtúdia sa venovala kontaktom a vzťahom
európskych krajín a Safíjovskej ríńe primárne v 16. storoĉí. V súĉasnosti pôsobí ako interná
doktorandka v centre pre slovenĉinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca.

148

Opus sectile
HISTORIA NOVA 15

Editor: Peter Podolan
Autori: Michal Augustoviĉ, Eva Benková, Zdenko Gálik, Jakub Palko,
Peter Podolan, Adam Ńumichrast, Peter Vanek, Jana Výńkrabková
Korektúry: Baláņ Csiba, Veronika Hrubovĉáková, Ivana Labancová, Vladimír Olejník,
Jakub Palko
Jazyková úprava anglických textov: Zuzana Orságová

Vydavateľ: STIMUL – Poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty UK
Bratislava 2019
Vydanie prvé; 149 s.

ISBN 978-80-8127-239-4
EAN 9788081272394

