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Báseň 
pri 

uvítaňi veleslavních mužov Slovenskich 
a 

hodně zaslúžilich cís. kr. dúverňíkov 
Jos. Mil. Hurbana a Lud. Štúra 

v 
Mijave 

dňa 7. juli 1849. 

Vitajte nám! 
 
O mužovja velki rodu nášho sláva, 
k vám tisíc hrdjel slavňe privoláva: 

Vitajte nám, 
vi anjelovia rodu Slovenskjeho, 

vitajte nám. 
Mi sinovja Tatier k Sláve sme sa znali, 
za dobrjeho kráľa meč sme do rúk brali, 
na vaše ohlasi muži veleslavní, 
rakúske zástavi v rukách našich vjali. 

Potešte nás! 
A ratolesť nám dajte olivovú, 
z velkodušnosťou – zvuolou mocnarovou. 
Potešte nás: 
Či jednak lúbi i národ slovenski? 
Potešte nás: 
Abi sme si znali jeho lásku vážiť, 
a za ňeho meče ešťe ráz obnažiť. 
A rod náš úbohi budúcnosťou šťastnou, 
až na večňje veki muohlo tak oblažiť. 
Pán Boh s vami! 
V diele posvatnom ňech Vás napomahá, 
bi ste zňičili Slovákovho vraha. 
Pán Boh s vami. 
Tak on srdcom vďačnim vencom vás ozdobí, 
že ste mu pomuohli vivjaznuť z chorobi, 
bo len duchom vaším rodu slovenskjému, 
pripraveňje budú blaženejsje dobi. 
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k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana 
 

Druhé desaťročie 21. storočia prinieslo nevšednú výzvu predovšetkým pre odborníkov 

zaoberajúcich sa problematikou prvej polovice 19. storočia. Ponúklo totiž okrúhle 200. jubileá 

narodenia celej generácie členov slovenského národného hnutia, ktorá sa už zaužívane a 

triviálne nazýva štúrovská. Z výskumného a publikačného hľadiska to znamenalo bleskurýchle 

presúvanie pozornosti od osobnosti k osobnosti a príliš malé možnosti tak hlbokého prístupu, 

ako by si problematika zasluhovala. 

Tento až príliš bohatý lán úrody súvisí so skutočnosťou, že výročia sú jedinými bodmi, 

keď verejnosť na Slovensku ako tak reflektuje dejinné udalosti (sic!) a spoločenská objednávka 

sa prelína s odbornými ambíciami. Na druhej strane to však odhaľuje viaceré smutné 

skutočnosti – od relatívne malého počtu odborníkov na dané obdobie, cez akoby nedostatočný 

záujem o tieto témy (odborná deformácia (?) smerujúca od domnele definitívne spracovaných 

biografií k čiastkovým – trpasličím témam) až k bizarným prejavom (ne)záujmu spoločnosti 

zastúpenej ich vrcholnými predstaviteľmi. Oficiálne rámce a konanie slávností sa totiž často 

scvrkávajú na malú agitáciu persón kreovaných volením. To potom ovplyvňuje výslednú 

podobu slávností, kde o odborný rozmer chýba záujem. Seminárov a sprievodných podujatí 

mohlo byť jednoznačne viac, a treba vzdať hold tým „samosprávam“ i štátnym inštitúciám, 

ktoré sa skutočne na úrovni so svojou prirodzenou povinnosťou popasovali. V iných prípadoch 

zostáva veriť, že pri najbližšej takto okrúhlej konštelácii výročí – to jest o sto rokov, budú pri 

kormidle schopní a uvedomelí ľudia a nie lenivci a darmožráči. 

S ohľadom na Jozefa Miloslava Hurbana a jeho postavenie v historickom vedomí 

slovenskej spoločnosti nemožno obísť ani fakt, že v aktuálnej „ankete“ popularity nezabodoval. 

Je zarážajúce, že nebol zaradený ani len do základnej skupiny 100 známych osobností.1 Reč je 

tu prirodzene o inak celkom vydarenej relácii RTVS – Najväčší Slovák. Pravda, dôležitých 

osobností v nej chýbalo viacero – museli prenechať priestor oveľa bezvýznamnejším, no o to 

aktuálnejším zjavom najmä v slovenskej politike. A práve to je smutné. Darmo sa možno 

vyhovárať, že ide iba o show, o redukovaný rebríček popularity (keďže je vskutku nemožné 

porovnávať životné osudy či význam osobnosti ako takej), zostava vypovedá o mnohom. 

Nastavenie prevzatého formátu BBC na tom nič nezmení. Pravda, „súboj“ súčasných a 

minulých osobností je zaujímavou sondou do danej spoločnosti. Keď bol svojho času 

 
1 Najväčší Slovák. Ďalšie poradie v TOP 100. Dostupné na internete: <https://www.rtvs.sk/najvacsi-

slovak/poradie-v-top-100> [2019-08-31] 
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spracovávaný Slovenský biografický slovník, jeho tvorcovia boli vystavení tlaku súdobej 

mocenskej konštelácie. Veď ktorý aj z dnešných funkcionárov by odolal zvečneniu svojich 

zväčša neexistujúcich zásluh! Pre zaradenie zásadný, no dobre kalkulovaný atribút – smrť – 

dokázal odvrátiť zamorenie slovníka reálne nedôležitými, vtedy aktuálnymi, aparatčíkmi. 

Bez ohľadu na vyššie zmieňovaný záujem (či nezáujem) sme sa rozhodli pokračovať 

v línii tematických zborníkov dedikovaných osobnostiam slovenských dejín. Napriek pomerne 

neveľkým možnostiam je výsledkom práve táto publikácia. Rodila sa neľahko. Pre spomínaný 

zhluk publikačných príležitostí i povinností sme museli pracovať iba s úzkym výberom autorov. 

Zasiahli aj „fázové“ posuny pri dodávaní jednotlivých príspevkov. Ako sa stáva, aj pohonič 

v osobe zostavovateľa a editora sa nakoniec stal kvôli iným povinnostiam finálnou brzdou 

projektu. Uplynulo okrúhle výročie Hurbanovho narodenia, prešlo aj menej okrúhle výročie 

jeho úmrtia. Nakoniec však bolo úsilie predsa len zavŕšené a opus uzrel svetlo sveta. 

 

Peter Podolan 
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štúdie 
 

Cesty Jozefa Miloslava Hurbana 

Rastislav Molda 

K menu Jozef Miloslav Hurban je možné priradiť asi najviac superlatívov v porovnaní 

s ostatnými členmi štúrovskej generácie. Je to nielen dôsledok Hurbanových rôznorodých 

aktivít, ale aj konzekvencia pomerne dlhého života. Dožil sa takmer osemdesiat jeden rokov, 

čo je vysoké číslo aj v porovnaní s dnešným priemerným vekom dožitia na Slovensku.1 

Slovenská historiografia (súčasne aj iné humanitné vedy) dokázala na Hurbana pozerať 

z viacerých uhlov pohľadu. Priblížila ho ako človeka, keď sa bližšie zamerala na jeho súkromný 

život a nevnímala ho len ako národovca, evanjelického kňaza a cirkevného funkcionára. 

Všímala si aj jeho vzťah so staršou generáciou i mladšími nasledovníkmi. Priblížila jeho 

literárnu a vydavateľskú aktivitu a analyzovala aj jeho diela.2 

Cieľom štúdie je prispieť do tejto pomerne širokej plejády poznatkov o Hurbanovi a 

bližšie sa zamerať na jeho cestovateľské aktivity. Cestovanie totiž predstavovalo takmer 

pravidelnú súčasť jeho života. Na cestách strávil množstvo času a dostal sa do viacerých miest 

Uhorska, habsburskej monarchie i strednej Európy. Ide predovšetkým o jeho cesty do Viedne, 

Pešťbudína, Prahy a do českých krajín. Navštívil aj nemecké krajiny, no jeho kroky viedli aj na 

juh, predovšetkým do Záhrebu. Popritom pravidelne cestoval po Hornom Uhorsku (napríklad 

na valné zhromaždenia Matice slovenskej, do Turčianskeho Sv. Martina). Ešte počas 

revolučných rokov spoločne s dobrovoľníkmi pobudol počas troch výprav aj na dnešnom 

východnom Slovensku. 

Cestovateľské aktivity Jozefa Miloslava Hurbana možno dokumentovať na viacerých 

typoch prameňov. V prvom rade ide o jeho literárnu tvorbu, v rámci ktorej vyčnievajú dva 

cestopisy. Prvým je dielo z roku 1839 nazvané Cesta Slowaka ku Bratrům Slawenským na 

Morawě a v Čechách 18393 a druhým je krátka črta pomenovaná Prechádzka po považskom 

svete uverejnená v almanachu Nitra.4 Informácie o jeho ďalších cestách nám poskytuje 

 
1 Pozri príslušnú štatistiku: Priemerná očakávaná dĺžka života. Dostupné na internete: <http://www.i-

health.sk/statistiky/260_priemerna-ocakavana-dlzka-zivota> [2018-10-10] 
2 Pozri predovšetkým kolektívnu monografiu: KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav 

Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017. 
3 HURBAN, Jozef Miloslav. Cesta Slowaka ku Bratrům Slawenským na Morawě a v Čechách 1839. Pešt: 

Trattner-Károlyi, 1841. 
4 HURBAN, Jozef Miloslav. Prechádzka po považskom svete. In HURBAN, Jozef Miloslav (ed.). Almanach 

Nitra II. 1844, s. 239-323. 
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Hurbanova iná literárna tvorba, predovšetkým tá s autobiografickými črtami, ako napríklad 

Korytnické poháriky. Jeho cesty dokumentuje aj pomerne rozsiahly fond korešpondencie. 

Samozrejme, cestovateľské aktivity Jozefa Miloslava Hurbana možno identifikovať aj z iných 

druhov prameňov. Príkladom je spolková agenda Matice. Ako jej vyslanec a vyslanec 

národného hnutia navštívil Prahu, Záhreb i Tešín. 

Prázdninové cesty mladého študenta 

V roku 1830 prišiel mladý Jozef Miloslav Hurban na známe evanjelické lýceum do 

vtedajšieho Prešporka. Stal sa členom „Společnosti česko-slowanské“ a postupne sa aktivizoval 

vo viacerých mimoškolských činnostiach tejto študentskej spoločnosti. Spoločne s inými 

mladými študentami evanjelického lýcea, združenými v spoločnosti, sa aktivizoval aj ako 

cestovateľ. Cieľom študentov bolo podrobne spoznať rodný kraj, čo mohli najlepšie dosiahnuť 

len tak, že ho uvidia na vlastné oči, teda precestujú. Aj preto počas letných mesiacov poslucháči 

lýcea cestovali po viacerých regiónoch Horného Uhorska. Počas prázdnin roku 1838 cestoval 

Jozef Miloslav Hurban cez Nitru, Zvolen, Hont a Tekov.5 Tak sa mal možnosť bližšie zoznámiť 

aj s okolím Nitry, kde neskôr pôsobil takmer celý života.6 Hurban nebol jediným študentom, 

ktorý absolvoval letné putovanie, takýchto študentských ciest počas letných prázdninových 

mesiacov bolo viacero.7 

Motívom ciest Hurbana aj ďalších mladých študentov bolo lepšie spoznanie stolíc, ktoré 

obývalo slovenské obyvateľstvo. Taktiež sa snažili o zbieranie národných piesní, povestí 

a mýtov. Súčasne chceli spoznať evanjelickú inteligenciu pôsobiacu v regiónoch a získať ju pre 

podporu študentskej spoločnosti i Katedry reči a literatúry česko-slovenskej. 

Postupne sa cestovateľská činnosť mladých štúrovcov stala organizovanejšou a na letné 

mesiace sa pripravovali už počas školského roka. Prelomovým bol školský rok 1838/39, keď si 

mladí študenti založili cestovateľský spolok. Jeho súčasťou bol aj fond na financovanie ciest. 

Prvoradou povinnosťou združenia bolo zaobstarať od svojich členov dostatočné financie na 

zabezpečenie prázdninovej cesty. Organizátormi a iniciátormi spolku okrem Jozefa Miloslava 

Hurbana boli Bohuslav Nosák a August Horislav Škultéty,8 ktorí na ustanovujúcej schôdzke 

 
5 URBANCOVÁ, Viera. Slovenská etnografia v 19. storočí. Vývoj názorov na slovenský ľud. Martin: Matica 

slovenská, 1987, s. 83-84. 
6 VIRŠINSKÁ, Miriam. Cirkevnopolitická a kňazsko-kazateľská činnosť. In ROLKOVÁ, Natália (ed.). Jozef 

Miloslav Hurban prvý predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária NR SR, 2007, s. 124. 
7 Podrobnejšie ich rozoberáme tu: MOLDA, Rastislav. Putovanie po slovanských krajinách. Cestopisná 

a cestovateľská činnosť štúrovskej generácie. In Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 2012, roč. 
41, č. 2. s. 79-100. 

8 SEDLÁK, Imrich. Bohuš Nosák-Nezabudov. Martin: Matica slovenská, 1982, s. 39. 
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takto vyjadrili poslanie Cestovateľského výboru: „Medzi zwláštnymi podnikaními Ústavu 

našeho nalezáme i ono předsevzetí, co rok cestovatele do rozličných končín Slovanska vyslati 

a jej potřebnými k tomu prostředky opatřiti, aby sám se stavem a duchem národa se obeznámil 

a lásku a vzájomnost slovanskou rozširowal; při navracení pak svém věrnou zprávu o ceste swé 

řádne Ústawu podal, která by se potom i tiskem u weřejnost uvedla.“9 Členom cestovateľského 

spolku – „Wýbornjkem cestowatelským“ – sa mohol stať každý študent Katedry reči a literatúry 

česko-slovenskej Evanjelického lýcea v Bratislave. Podmienkou prijatia však bola určitá 

finančná podpora. Podľa toho, akou sumou sa členovia rozhodli prispieť cestovateľskému 

združeniu, sa následne delili do skupín. Rozdelenie a výšku poplatkov presne zadefinovali 

„stanovy“ spolku – Nawedenj pro Wýbor cestowatelský.10 Podľa výšky mesačného príspevku 

sa členovia delili do troch tried. 

Na zakladajúcej schôdzke cestovateľského spolku sa vlastnoručne zapísalo 25 členov11 

(pre porovnanie – v školskom roku 1838/39 sa na „Wýkonné hodiny v učenj se gazyku 

Slowanskému“12 zapísalo 46 poslucháčov), ktorí sa svojím podpisom zaviazali poskytnúť 

určitú finančnú pomoc: „…pro budoucjho cestowatele podepsánin swe  gmena swého se 

zawázali, magjce sljbenou pomůcku buď částečné buď pak nagidnou do 15 Kwětna běžjcjho 

roku Miloslawu Hurbanowi co wywolanému Účtownjkowi Wýboru Cestowatelskému neomylně 

doručiti.“13 Dochvíľnosť všetkých prispievateľov bola pozoruhodná, všetci si svoju povinnosť 

splnili do určeného termínu – 15. mája. Najvyšší príspevok odovzdal Bojmír Korho – 5 zlatých, 

Bohuslav Nosák prispel 4 zlatými. Siedmi členovia krúžku podporili budúceho cestovateľa 3 

zlatými a deviati sumou 2 zlaté a 30 grajciarov. Ostatní dali menšiu sumu peňazí. Celkový 

rozpočet po zaplatení všetkých príspevkov činil 63 zlatých.14 

Vedenie študentského cestovateľského spolku, medzi ktorým nechýbal ani Hurban, sa 

zaoberalo aj novými cieľmi pre cestovateľa. Pôvodne bola v pláne cesta po Hornom Uhorsku, 

avšak po stretnutí s českými národovcami, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. až 3. mája 1839 

 
9 Cestovateľská Spoločnosť (Vzájomnosť). Slovenská národná knižnica – Literárny archív (ďalej iba SNK-LA), 

Starý fond – C – Náučné a iné práce. Spoločnosti,  sign. C1347, s. 1. 
10 Nawedení pro výbor cestovatelský. SNK-LA, f. M 47, Spoločnosť československá, sign M47 C9, s. 1. 
11 Podporovatelia sa v takomto poradí podpísali na príspevkovú listinu: August Horislav Škultéty, Miloslav 

Hurban, Pravoslav Červenák, Ján Drahotín Ondruš, Bohuslav Nosák, Drahotín Belohotsky, Slavomil Šlechta, 
Bojmír Korho, Ľubosláv Michalovič, Pavel Volnomil Baranai, Vrahobor Pramenický, Jaromír Zbek, Bohuslav 
Daniška, Samoslav Štúr, Karol Ľudovít Zveston Semian, Ján Dalibor Zimáni, Ľudovít Snita, Jan Koteny, Karol 
Ľudovít Drahotín Černo, Pavel Sloboda, August Horislav Krčmery, Ján Repicky, Slavoslav Hodra, Jozef Všesl 
Horvath, Ján Vedoslav Bystersky. Pozwánj k Wýboru Cestovatelskému. Cestovateľská Spoločnosť, ref. 9, s. 2-
3. 

12 Wýbor prácj Společnosti Česko-Slowanské Léta Páně Bratislava 1832. SNK-LA, Starý fond – C – Náučné a iné 
práce. Spoločnosti, sign C 1476, s. 275-276. 

13 Pozwánj k Wýboru Cestovatelskému. Cestovateľská Spoločnosť, ref. 9, s. 1-2. 
14 Tamže. 
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v Bratislave, sa cieľová destinácia zmenila. Keďže na stretnutí mladých štúrovcov 

s predstaviteľmi českého národného hnutia sa diskutovalo o problémoch slovanstva a bližšej 

spolupráci Čechov a Slovákov, ako cieľ cesty pre vyslanca spolku cestovateľov sa stala Morava 

a Sliezsko. Študenti si spomedzi seba vybrali aj reprezentanta, ktorým sa stal Jozef Miloslav 

Hurban.15 

Ako poslucháč bratislavského lýcea a vyslanec spolku cestovateľov sa Jozef Miloslav 

Hurban vydal na cestu 2. júla 1839. Pôvodný cieľ cesty však pozmenil. Stalo sa tak po stretnutí 

s českými študentmi vo Viedni, ktorí mu odporučili, aby svoju púť nasmeroval na Moravu a do 

Čiech. Sliezsko bolo podľa nich z národného hľadiska stratené a národný život v ňom upadal.16 

České kraje predstavovali hospodársky a kultúrne najvyspelejšiu časť slovanského sveta. Práve 

odtiaľ prichádzali neprestajné podnety pre užšiu spoluprácu medzi Čechmi a Slovákmi. 

Publikačná činnosť, vyzreté časopisectvo a rozvetvená listová korešpondencia medzi 

slovanskými kultúrne činnými vzdelancami spravili z Prahy a českých krajov centrum 

slovanskej ideológie a čiastočne aj kultúrnej a politickej integrácie.17 

Jozef Miloslav Hurban, súčasne aj ďalší príslušníci mladej generácie, pod často 

zdôrazňovaným pravým všeslovanstvom rozumeli nezištnú podporu a spoluprácu slovanských 

národov v mene vyššieho spoločného cieľa. Aj v tomto zmysle podnikali a rozvíjali spoluprácu 

národných hnutí stále s jasnejším politickým charakterom. Aj preto Hurban cestoval s cieľom 

prehĺbenia vzájomných vzťahov.18 Ako vyslanec organizovaného spolku a hnutia sa orientoval 

na splnenie vopred stanovených úloh, napríklad informovať českých vlastencov o činnostiach 

národovcov na Slovensku. Na svojej ceste pôsobil aj ako uvedomelý národne zmýšľajúci 

študent, čím mal posilniť národné a slovanské myslenie. Počas putovania sa zaujímal aj 

o sociálne a hospodárske špecifiká regiónov čo podrobne v cestopise opísal. Hurbanom 

nepovšimnuté nezostali ani otázky týkajúce sa kultúry či etnografie.19 

Na ceste strávil takmer dva mesiace. Na prepravu medzi jednotlivými zastávkami využil 

dostavníky, novovybudovanú železnicu medzi Viedňou a Brnom, no putoval aj pešo. Práve 

posledný spôsob sa Hurbanovi ako mladému študentovi pozdával najviac a bolo to, ako si 

poznačil, pravé cestovanie: „…cestovanie je vtedy najpríjemnejšie a vtedy napomáha najviac 

 
15 Tamže, s. 3. 
16 WINKLER, Tomáš. Perom a mečom. Bratislava: Tatran, 1982, s. 27. 
17 KLÁTIK, Zlatko. Vývin slovenského cestopisu. Bratislava: SAV, 1968, s. 119. 
18 MATULA, Vladimír – VOZÁR, Jozef a kol. Dejiny Slovenska II. (1526-1848). Bratislava: Veda, 1987, s. 695-

696. 
19 BÉDER, Ján. Posolstvo „Mladého Slováka“ na Moravu a do Čiech r. 1839. In HURBAN, Jozef Miloslav. Cesta 

Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1969, s. 228. 
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cieľu cesty, keď cestovateľ na vlastné oči vidí ľud z blízka, zastaví sa pri oráčovi, žencovi, nazrie 

do chalupy, zmieša sa s ľudom a porozumie mu.“20 Ani cesta vlakom poháňaným parným 

rušňom, v ktorom sedel prvýkrát v živote, mu nespôsobila toľko radosti ako putovanie pešo. 

Hneď po návrate do Bratislavy Jozef Miloslav Hurban predložil cestovateľskému 

spolku povinnú správu o ceste a začal pracovať na jej úprave pre tlač. Cestopis chcel publikovať 

v Almanachu Zora, v ročníku 1840, čo sa nezrealizovalo.21 Počas prázdnin roku 1840 vykonal 

podobnú cestu aj August Horislav Škultéty,22 s ktorým Hurban zvažoval spoločne vydať knihu, 

v ktorej by boli uverejnené cestopisy oboch autorov. No ani to sa nestalo, a preto sa Jozef 

Miloslav Hurban rozhodol vydať knihu samostatne. Cestopis nakoniec vyšiel v Pešti v roku 

1841 pod názvom Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách 1839. O tlač sa 

postarala spoločnosť Trattner-Károlyi. 

Hurbanov cestopis ako dokument je o to významnejší, že nie je stanoviskom jednotlivca, 

ale odzrkadľuje postoj celej generácie mladých štúrovcov. Cestu na Moravu a do Čiech 

nepodnikol z osobnej cestovateľskej záľuby či zo súkromných dôvodov, ale putoval ako 

reprezentant svojej generácie, ktorý sa počas návštevy Moravy a Čiech zameriaval na vopred 

stanovené úlohy. Z tohto stanoviska treba posudzovať aj cestopis, ktorý ako dokument 

o vzťahoch štúrovskej generácie s Čechmi v mnohom prevyšuje svoju literárnu hodnotu.23 

Cestopis je napísaný v duchu národnej a slovanskej idey, ktorá je spojovacím článkom medzi 

všetkými opismi precestovaných zemí. Táto idea stmeľuje autorove pozorovania, zážitky, 

pocity a myšlienky do jednotného textu, v ktorom nenachádzame jediný element, ktorý by 

nesúvisel s dominujúcou myšlienkou a nebol jej podriadený. Hurbanovo poslanie vyslanca, 

jeho skúsenosti a poznatky sa do cestopisu premietajú v postave Hurbana – rozprávača 

uvádzajúceho fakty, o ktorých chce informovať svojich kolegov na lýceu. Svojou cestovnou 

správou chcel čo najlepšie splniť zverenú úlohu. 

Koncentroval sa na deskripciu situácie na Morave a v Čechách, ktoré prezentoval ako 

regióny s rozvinutým a vyspelým národným životom. Sústredil sa na celkový ráz 

precestovaných krajov a miest i na podrobnú charakteristiku vedúcich postáv národného života. 

V popredí sa nachádza aj cestovateľov záujem o pospolitý ľud.24 Cestopis priniesol nové 

informácie a poznanie o českom prostredí do komunity národne orientovanej slovenskej 

 
20 HURBAN, ref. 3, s. 53. 
21 BÉDER, ref. 19, s. 221-226. 
22 Cestopis Augusta Horislava Škultétyho zostal len v slabo čitateľnom rukopise. Úryvok z cestopisu. SNK-LA, f 

M 104 Škultéty, August Horislav, 205 j., sign. M104 H 22. 
23 BÉDER, ref. 19, s. 221-226. 
24 KLÁTIK, ref. 17, s. 121-124. 
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inteligencie. Počas pobytu v Brne sa zameral nielen na národné či kultúrne otázky, ale 

v moravskej metropole si všímal aj rozširujúci sa priemysel, ktorý pochvaľoval i kritizoval.25 

Na jednej strane sa už ako mladý študent dostal do regiónov, kam sa jeho viacerí 

kolegovia nedostali ani ako vyzretí muži. Na druhej strane sa viacerým Hurbanovým 

spolužiakom pošťastilo vycestovať do nemeckých krajín a študovať na tamojších univerzitách. 

V Uhorsku bola stáročná tradícia, že mladí evanjelickí študenti pokračovali v štúdiu práve tam. 

Aj viacerí príslušníci slovenského národného hnutia, predovšetkým absolventi evanjelického 

lýcea v Prešporku, sa dostali aj na štúdiá na niektorú z nemeckých univerzít. No Hurban medzi 

nimi chýbal. 

V Hurbanových časoch nebolo jednoduchou záležitosťou cestovať za štúdiom, pretože 

záujemcovia museli podstúpiť časovo a finančne náročnú cestu do univerzitného mesta. No 

samotné štúdium v zahraničí ich motivovalo k ďalšiemu cestovaniu a neraz svoje zážitky aj 

literárne spracovali a časopisecky uverejnili. Príkladom sú cestopisy Ľudovíta Štúra26 a Sama 

Tomášika.27 Je pravdepodobné, že aj iní mladí študenti z Uhorska (nemuselo ísť iba 

o slovenských študentov) podnikli podobné cesty, no literárne ich nespracovali a nezanechali 

tak o nich doklad. Aj sám Hurban niekoľko rokov po skončení lýcea v Bratislave uvažoval 

o štúdiu na jednej z nemeckých univerzít, no ideu sa mu pre viacero dôvodov nepodarilo 

zrealizovať, predovšetkým pre nedostatok financií. Až v 60. rokoch 19. storočia sa mu podarilo 

získať doktorát a v tejto súvislosti uskutočniť niekoľko ciest do nemeckých krajín. Tému ciest 

do týchto krajín rozoberáme nižšie. 

Vyslanec národného hnutia 

V druhej polovici 19. storočia Hurban, už ako vyzretý muž, národovec i ako známy 

evanjelický teológ, ďalej cestoval. Vystupoval ako vyslanec Slovákov – zástupca národného 

hnutia. Bol na čele viacerých delegácií, ktoré s rôznymi ďakovnými prípismi i prosbami 

putovali do Viedne k panovníkovi a do Pešťbudína k uhorskému snemu, a to nielen 

v záležitostiach národných, ale aj cirkevných. 

Od 60. rokov 19. storočia často navštevoval aj formujúce sa národné centrum –

Turčiansky Sv. Martin, ako sídlo Matice slovenskej. Do Turca prichádzal pravidelne. Počas 

 
25 MRLIAN, Ondrej. Jozef Miloslav Hurban. Martin: Osveta, 1959, s. 39. 
26 ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužic. In Časopis českého musea, 1839, roč. 13, č. 4, s. 469-490. 
27 TOMÁŠIK, Samo. Nawštjwenj pomořj Baltického. In Hronka, podtatranské zábavnice, 1837, roč. 2, č. 3, s. 

261-282. 
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dvanástich rokov existencie spolku navštívil jedenásť valných zhromaždení.28 Tie sa 

uskutočňovali v auguste, až na jednu výnimku v roku 1866, kedy sa valné zhromaždenie spolku 

zišlo v septembri. Hurban tak návštevu Turčianskeho Sv. Martina spojil s rodinným výletom. 

Do Turca chodieval pravidelne aj po zatvorení Matice. V mestečku sa vytvorila tradícia 

organizovania augustových slávnosti. Cesta a účasť na slávnostiach bola pre viacerých 

národovcov, nielen pre Hurbana spôsobom relaxu. Do Turčianskeho Sv. Martina si chodili 

národovci doplniť sily do ďalšej práce pre národ, nadviazať sociálne kontakty, kultúrne sa vyžiť 

pri divadle a hudbe, či vyrovnať svoje finančné záležitosti voči miestnym redakciám.29 

Jozef Miloslav Hurban sa ako člen výboru Matice slovenskej, ale aj ako popredný 

národovec, stal vyslancom tohto najznámejšieho spolku. Pod jeho záštitou uskutočnil aj viacero 

„zahraničných“ ciest. Matica ako spolok hlásiaci sa k spolupráci slovanských národov dostala 

niekoľko oficiálnych pozvánok na rôzne slávnosti, verejné manifestácie i na politické, kultúrne 

a spoločenské akcie. Pozvánky prichádzali už od vzniku inštitúcie. Hurban patril medzi 

niekoľko osobností, ktoré boli z poverenia vedenia spolku vyslané na spomenuté podujatia.30 

Prvým bola slávnosť tristoročného jubilea narodenia Mikuláša Zrínskeho organizovaná 

v Záhrebe v novembri 1866, na ktorú putoval spoločne s katolíckym farárom a členom výboru 

Jurajom Slotom. V máji 1868 Hurban spoločne so Samuelom Novákom zastupoval matičný 

spolok v Prahe. Išlo o slávnosť kladenia základného kameňa českého Národního divadla. O rok 

neskôr sa zúčastnil na Husových oslavách v Kostnici. Poslednou akciou, na ktorej vystupoval 

ako matičný vyslanec, bolo odhalenie náhrobného pomníka Michalovi Miloslavovi Hodžovi 

v (Českom) Tešíne. 

V prípade podujatí v Záhrebe a Prahe išlo o slávnosti, verejné manifestácie či 

zhromaždenia, ktoré boli v 19. storočí silným národno-sociálnym a politickým nástrojom.31 

Z pohľadu vývoja slovenského nacionalizmu 19. storočia bolo preto dôležité, aby sa na nich 

zástupcovia Matice slovenskej prezentovali. Jej vyslanci sledovali na týchto podujatiach aj 

 
28 O jeho účasti na valných zhromaždeniach pozri zápisnice valných zhromaždení uverejnené v Letopisoch Matice 

slovenskej. 
29 KODAJOVÁ, Daniela. Národné oslavy – manifestácia slovacity. In PEKAROVIČOVÁ, Jana – VOJTECH, 

Miloslav – ŠPANOVÁ, Eva (ed.). Studia Academica Slovaca 40, Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 
177. 

30 Okrem Hurbana inštitúciu na podujatiach zastupovali aj iní. V roku 1873 dostal spolok pozvánku na slávnosť 
stého výročia narodenia Jozefa Jungmanna. Do Prahy cestovali Viliam Pauliny-Tóth a Pavol Mudroň. V roku 
1874 bola Matica pozvaná na slávnostné otvorenie „všeučilišťa Franka Jozefa I. v Záhrebe“, na ktoré boli 
vyslaní Jozef Kozáček (nakoniec necestoval), František Víťazoslav Sasinek, Martin Čulen a Ľudovít Turzo-
Nosický. Pozri viac Letopis Matice slovenskej, 1873, roč. 10, č. 2, s. 82 a Letopis Matice slovenskej, 1875, roč. 
12, č. 1, s. 115. 

31 K tomu pozri KODAJOVÁ, Daniela. Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu. Úvod. In 
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol. „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“. Bratislava: 
Historický ústav SAV, 2012, s. 71-78. 
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politické ciele. Historik Milan Podrimavský konštatoval, že cesty matičných delegácií (a teda 

aj Hurbana) na vyššie spomenuté podujatia mali zreteľný politický kontext, manifestovali 

spoluprácu slovanských národov. Napríklad hostitelia na slávnosti Mikuláša Zrínskeho 

prikladali matičnej delegácii vážnosť a význam. Pokladali ich za zástupcov národa, ktorí ich 

informovali o zámeroch a úlohách slovenského národného hnutia. Priaznivá atmosféra 

oficiálnych i kuloárnych vystúpení a značne dôverných rozhovorov umožnila preberať témy 

spojené s posilňovaním vzájomnej slovanskej solidarity a vzájomnej spolupráce v kultúrnom 

i politickom ohľade.32 Slávnosť tristoročného jubilea narodenia Mikuláša Zrínskeho sa 

uskutočnila na konci novembra 1866 v Záhrebe a bola vôbec prvou väčšou akciou, na ktorej sa 

zástupcovia Matice zúčastnili. 

Ani v Prahe a taktiež ani v Záhrebe nebol Hurban prvýkrát. Obe mestá navštívil už ako 

mladík, dokázal sa v nich orientovať a mal tam viacero osobných kontaktov, čo mu pobyt 

značne uľahčilo. V českom aj chorvátskom národoveckom prostredí bol Hurban dostatočne 

známym. 

Na cestu do Záhrebu sa dobrovoľne prihlásil. Podľa zápisnice zo zasadnutia spolkového 

výboru boli národovci vyzvaní, aby dvaja zareagovali na oficiálnu pozvánku, ktorá prišla od 

Ústrednej komisie osláv.33 Urobili tak už spomenutý Hurban a katolícky kňaz Juraj Slota.34 

Vyslaním jedného katolíka a jedného evanjelika sa prezentovala Matica i slovenské národné 

hnutie ako konfesionálne zjednotené. 

Podľa dobových záznamov vieme, že organizátori mysleli aj na praktické zabezpečenie 

cesty pozvaných hostí. Adresovali im poukážky na lacnejšie a jednoduchšie cestovanie.35 Či 

ich Hurban so Slotom skutočne využili, je otvorenou otázkou, pretože Hurban sa vo svojich 

denníkoch ponosoval, že Matica im náklady na cestu nepreplatila.36 Cestovanie do Záhrebu 

vzdialeného približne 500 km (vzdušnou čiarou) nebolo zaiste jednoduché. 

Omnoho jednoduchšie sa Hurbanovi ako matičnému vyslancovi cestovalo do Prahy, kde 

sa v máji 1868 uskutočnilo veľkolepé podujatie. A to z hľadiska významu i počtu zúčastnených. 

 
32 PODRIMAVSKÝ, Milan. V politike porevolučného obdobia. In ROLKOVÁ, Natália (ed.). Jozef Miloslav 

Hurban prvý predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária NR SR, 2007, s. 109. 
33 Letopis Matice slovenskej, 1867, roč. 3-4, č. 1, s. 95. 
34 Je zaujímavé, že Slota sa stal členom výboru až o deň neskôr – 12. septembra. Vo funkcii pôsobil „len“ tri roky, 

na siedmom valnom zhromaždení bol nahradený. Bol však blízkym spolupracovníkom matičného tajomníka 
Michala Chrásteka i predsedu Štefana Moyzesa z banskobystrickej diecézy, kde pôsobil ako riadny profesor 
tamojšieho gymnázia. Už od vzniku spolku bol aktívny v jeho štruktúrach, keďže recenzoval doručené 
príspevky určené na tlač. V národnom hnutí sa angažoval aj ako redaktor časopisu Cyrill a Method a v roku 
1870 sa stal prvým predsedom Spolku sv. Vojtecha, pod ktorým redigoval aj Katolícke noviny a Pútnika. 

35 Archív Matice slovenskej, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., sign. 857. 
36 SNK-LA, fond Hurban, Jozef Miloslav, sign. M 23 S 3. 
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Išlo o slávnostné položenie základného kameňa českého Národního divadla. Boli to výnimočné 

oslavy, na ktorých sa podľa dobových záznamov zúčastnilo 100 až 150 tisíc osôb.37 Cestovanie 

bolo jednoduchšie hlavne pre blízkosť a rozvinutú železničnú sieť, ktorá umožňovala pomerne 

ľahký spôsob dopravy do českej metropoly. Pobyt v nej, pri tak vysokom počte zúčastnených 

ľudí, mohol Hurbanovi, ale aj ostatným spôsobovať komplikácie spojené s tým, ako sa dostať 

na dohodnuté miesta stretnutí. 

V 60. rokoch 19. storočia cestovanie Jozefa Miloslava Hurbana ovplyvňovali pozvánky, 

ktoré dostával na rôzne kultúrne a cirkevné podujatia. Napríklad už v júni 1868 sa evanjelický 

farár z Hlbokého vrátil do Prahy. Zúčastnil sa na púti približne dvoch stoviek predstaviteľov 

českého kultúrneho a politického života do Kostnice, pri príležitosti údajného päťstoročného 

jubilea narodenia Jána Husa.38 Púť mala charakter národnej demonštrácie a jej výsledkom boli 

aj veľkolepé oslavy uskutočnené o rok neskôr v juhočeskom mestečku Husinec.39 Je však 

otázne, či Hurban do Kostnice cestoval40 ako vyslanec spolku alebo ako evanjelický farár či 

ako súkromná osoba, pretože, ani v zápisniciach výborových a valných zhromaždení nie sú 

informácie o Hurbanovom vyslaní. Vyslancom Matice bol s určitosťou na inom dôležitom 

podujatí. Dňa 26. marca 1870 zomrel v Těšíne Michal Miloslav Hodža. Približne o dva a pol 

roka neskôr, 8. augusta 1872, mu na tamojšom miestnom cintoríne odhalili pomník (náhrobok). 

Valné zhromaždenie všeobecným schválením vyslalo na slávnosť odhalenia pomníka Hurbana 

ako posledného žijúceho zo „slovenského triumvirátu národných velikánov“ Štúr-Hurban-

Hodža.41 

V nemeckých krajinách 

V 60. rokoch 19. storočia sa Jozef Miloslav Hurban dostával aj za hranice habsburskej 

monarchie. Podnikol štyri cesty do nemeckých krajín. Podarilo sa mu navštíviť viacero 

významných centier evanjelickej cirkvi, veľké univerzitné mestá, ale aj menšie mestečká, kde 

študovali jeho dve dcéry Božena a Želmíra i syn Svetozár. Počas štyroch ciest navštívil 

predovšetkým Drážďany (Dresden), Lipsko (Leipzig), Postupim, Wittenberg, Berlín, 

 
37 Besednica. In Pešťbudínske vedomosti, 29. 5. 1868, roč. 8, č. 43, s. 2-3. 
38 MEČKOVSKÝ, Róbert. Katolícka cirkev a moderní bádaní o Janu Husovi. In Sacra, 2005, roč. 3, č. 1, s. 25. 
39 BEZECNÝ, Zdeněk. Banda lupičů a žhářů: Boj o Jana Husa a husictví na českej zemském sněmu v roce 1889. 

In Studia theologica, 2015, roč. 17, č. 4, s. 80. 
40 Správu o ceste a Kostnických slávnostiach Hurban publikoval. HURBAN, Jozef Miloslav. Zpráwa 

o slawnostech Kostnických k oslawení památky Mistra Jana Husa. In Cirkevní listy, 1868, roč. 4, č. 55-56, s. 
433-439; HURBAN, Jozef Miloslav. Zpráwa o slawnostech Kostnických k oslawení památky Mistra Jana Husa. 
(Dokončení). In Cirkevní listy, 1868, roč. 4, č. 57-58, s. 449-462. 

41 Letopis Matice slovenskej, 1872, roč. 9, č. 2, s. 84. 
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Hannover, Rostock, Hamburg, Kassel, Wartburg, Norimberg, (Rezno) Regensburg, Stendale a 

Neudettelsau.42 

Tieto cesty Jozefa Miloslava Hurbana boli priamym následkom získania titulu doktora 

teológie na bohosloveckej fakulte v Lipsku. Počas vybavovania formálnych záležitostí 

súvisiacich s udelením titulu si Hurban rozšíril sociálny kapitál. Získal kontakty na viacerých 

vplyvných predstaviteľov nemeckej evanjelickej cirkvi a obracal sa aj na nemecké spolky, ktoré 

finančne podporovali evanjelické spoločenstvá a cirkevné zbory v okolitých krajinách. 

Už na začiatku roka 1861 sa Hurban obrátil na Spolok Gustáva Adolfa so žiadosťou 

o finančnú pomoc.43 Domnieval sa, že ideálne bude uchádzať sa o podporu osobne. To bol 

ústredný motív jeho prvej cesty do nemeckých krajín, ktorú podnikol v auguste 1861. Práve 

v tomto čase sa uskutočnilo hannoverské luteránske zhromaždenie. Ešte pred cestou si musel 

vybaviť všetky potrebné formality, predovšetkým požiadal o vydanie pasu a cestu potreboval 

konzultovať aj so svojou cirkevnou vrchnosťou – superintendentom Karolom Kuzmánym. Jeho 

cesta do regiónu Hannoverska viedla cez Moravu a Čechy. Následne putoval cez Drážďany, 

Lipsko, Berlín, Postupim, Doberau, Güstrov a Hamburg do Hannoveru. 

Dlhšiu zastávku mal už v Prahe, kde navštívil, podobne ako počas študentskej cesty 

v roku 1839, viacero predstaviteľov českého národného hnutia. Opäť sa mu podarilo stretnúť 

s Františkom Klácelom, Jozefom Václavom Fričom či Jánom Hanučom. V nemeckých mestách 

sa mu pošťastilo nadviazať viacero osobných kontaktov s významnejšími predstaviteľmi 

evanjelického spolkového života. Medzi tie, ktoré Hurban pokladal za najdôležitejšie, a ktoré 

boli aj hlavným motívom cesty, bolo osobné stretnutie s predsedom spolku Gustáva Adolfa 

Johannom Christianom Konradom von Hofmannom.44 Výsledkom bolo pridelenie finančnej 

podpory pre slovenské evanjelické zbory. 

Hurban necestoval sám, pobočníkom bol Ján Bobris. Dvojica sa rozdelila v cieli cesty, 

ktorým bol Hannover. Odtiaľ Hurban putoval späť domov, a to cez Norimberg a Rezno. Tu 

nastúpil na parník, ktorý ho po prúde Dunaja dopravil do Viedne. Vo Viedni prestúpil na vlak, 

ktorým sa dostal do Břeclavi a odtiaľ cez Hodonín prišiel domov, do Hlbokého.45 Počas tejto 

 
42 Identifikovať mestá, ktoré Hurban navštívil môžeme na základe jeho korešpondencie manželke Anne. Pozri viac 

SNK-LA, fond Hurban, Jozef Miloslav, sign. M23 CH41/57; M23 CH41/58; M23 CH41/59; M23 CH41/60; 
M23 CH41/64; M23 CH41/65; M23 CH41/66; M23 CH41/72; M23 CH41/73; M23 CH41/74; M23 CH41/75; 
M23 CH41/76; M23 CH41. 

43 Spolok bol inštitúciou nemeckých evanjelikov, ktorí podporovali evanjelické obce, kňazov i školy – 
predovšetkým v katolíckych krajinách. Pozri viac VIRŠINSKÁ, ref. 6, s. 140. 

44 Johann Christian Konrad von Hofmann bol profesorom systematickej teológie a histórie. 
45 VIRŠINSKÁ, ref. 6, s. 141. 



HISTORIA NOVA 18 

20 

prvej cesty precestoval Jozef Miloslav Hurban viac ako 3 000 km a na ceste strávil viac ako 

mesiac. 

Cesta značne rozšírila Hurbanov sociálny kapitál, taktiež sa mu podarilo od rôznych 

donorov získať financie na vlastnú publikačnú činnosť, ale aj pre evanjelické zbory. Hurban 

tiež informoval nemecké evanjelické kruhy o situácii v slovenskej luteránskej cirkvi. Podarilo 

sa mu nadviazať spoluprácu s viacerými periodikami, a tak mohol začať prispievať do 

nemeckých náboženských časopisov akými boli Mecklenburgische Landesnachrichten, 

Zeitschrift für lutherische Theologie a Concordie.46 

Hurbanova cesta do nemeckých krajín mala odozvu aj v slovenskej tlači. Politické 

Pešťbudínske vedomosti už 5. novembra 1861 informovali o ceste ako o úspechu. Podľa novín 

Hurban, ako „na cirkevnom evanj. poli tak dobre, jako na národňom neunávny a neohrozený 

výtečník“, podnikol cestu, ktorá má „pre evanj. slovenskú cirkev ten blahodejný výsledok.“47 

V tlači sa objavili aj správy o finančnej podpore, ktorú sa Hurbanovi podarilo vybaviť. Išlo 

predovšetkým o dar hannoverského kráľa pre slovenskú evanjelickú cirkev v Pešti určený na 

výstavbu kostola. Ewangelické cirkewní nowiny, vydávané samotným cestovateľom, zase 

uverejnili Hurbanov prejav na hannoverskom luteránskom zhromaždení.48 

Po roku a pol po prvej ceste Hurban podnikol druhú púť do nemeckých krajín (v apríli 

a máji 1863). Táto cesta mala viacero motívov. Hlbocký farár cestoval z osobných, cirkevných 

aj politický dôvodov. 

Osobný motív cesty je spätý s Hurbanovým synom Svetozárom. Toho otec odprevádzal 

na školu, gymnázium v meste Stendal, situovanom približne sto kilometrov od centra Berlína. 

O ceste otca a syna sa môžeme dočítať aj v korešpondencii mladého Svetozára, adresovanej 

matke a starému otcovi. Svetozár svoj literárny talent premietol aj do listov rodine, v ktorých 

opísal krásy saského Švajčiarska pozorované z lode plaviacej sa po vodách Labe: „Vysokie 

skaly sú akoby popukané a v rozsedlinách tých sa usadili kríky, stromy, nižej tu u tu vykúka 

malý domec, alebo pnie velikánsky hrad, a tichô inač Labe, teraz ale rozpenenô šľachotom 

kolies okrášľuje svojimi vážnými vlnami celý ten zjav. Pri mestečku Bastei vystúpi krása tých 

 
46 Podrobnejšie o význame Hurbanovej cesty pre evanjelickú cirkev pozri VIRŠINSKÁ, ref. 6, s. 141-142; 

PRAŽÁK, Albert. Studentská léta Svetozára Hurbana Vajanského. Bratislava: Filozofická fakulta UK, 1925, s. 
41-53. 

47 Dr. J. M. Hurban a Jeho Jasnosť kráľ Hannoveránský. In Pešťbudínske vedomosti, 1861, roč. 1, č. 67, s. 1. 
48 PODHRADSKÝ, Jozef. August Pego v Celle, v Hannoversku. In Ewangelické cirkewní nowiny, 1861, roč. 2, č. 

27. 
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krajov na svoj najvyšší stupeň. Niet krajšej maľovky nad túto, čo sa zjavuje.“49 Okrem mestečka 

Stendal mal Hurban z osobných dôvodov namierené aj do bavorského Neudettelsau. Tu si chcel 

obzrieť diakonický ústav, na ktorom v ďalšom roku začali študovať jeho dcéry Želmíra 

a Božena.50 

Podobne ako počas prvej návštevy nemeckých miest, aj teraz venoval značný čas 

osobným stretnutiam s predstaviteľmi nemeckých luteránov, s politickou elitou niektorých 

nemeckých štátov i s vplyvnými predstaviteľmi spolkov, ktoré podporovali evanjelikov 

v Uhorsku nielen finančne, ale aj materiálne, napríklad knižnými darmi. Hurbanovi sa tak 

podarilo získať prísľub finančnej pomoci od Spolku Gustáva Adolfa, no aj konkrétnu finančnú 

pomoc od meklenburského kráľa v hodnote približne 300 zlatých určených pre školu 

v Hurbanovej farnosti Hlboké.51 Išlo o sumu, ktorá vystačila na celoročný plat priemerného 

dedinského učiteľa. 

Tretiu cestu do nemeckých krajín absolvoval len približne po štvrť roku od ukončenia 

tej predošlej. Cestoval výlučne z osobných dôvodov, keďže chcel odprevadiť dcéry Želmíru 

a Boženu do bavorského mesta Neudettelsau na dievčenskú školu. Avšak požiar, ktorý 

začiatkom septembra 1863 postihol Hlboké, ovplyvnil Hurbanovu cestu a tá sa z čisto osobnej 

záležitosti zmenila aj na pracovnú púť evanjelického kňaza. Vo Viedni totiž odovzdal cisárovi 

Františkovi Jozefovi prosbopis obyvateľov Hlboké, so žiadosťou o finančnú pomoc pre ohňom 

zničenú dedinu. Financie na obnovenie obce sa pokúšal získať aj cez pôžičku v bankách, no 

neúspešne.52 Cesta trvala len približne týždeň a okrem už spomenutej Viedne dlhšie pobudol 

len v Norimbergu, kde sa stretol so slovenskými študentmi evanjelickej teológie.53 

Poslednú, štvrtú cestu, podnikol až v apríli roku 1865. Môžeme v nej identifikovať 

viacero motívov. Farár z Hlbokého navštívil svoje deti, získal finančnú pomoc pre evanjelické 

cirkevné zbory a zúčastnil sa zhromaždenia spolku Gustáva Adolfa. Doprovod Hurbanovi robil 

Ján Seberíny ml. Spoločne cestovali vlakom do Prahy, následne do Drážďan, kde navštívili 

diakonický ústav. Z centra Saska putovali do Berlína a do mestečka Schwerin. Tu sa zúčastnili 

pohrebu meklenbursko-schwerinskej veľkovojvodkyne Anny, na ktorom sa im naskytla 

možnosť zoznámiť sa s viacerými vplyvnými aristokratmi. Snahou bolo informovať tamojšiu 

 
49 Svetozár Hurban Anne Hurbanovej a Samuelovi Jurkovičovi, list č. 9. In PETRUS, Pavol (ed.). Korešpondencia 

Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber z listov z rokov 1860-1890). Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1967, s. 
33. 

50 VIRŠINSKÁ, ref. 6, s. 143. 
51 Tamže. 
52 Tamže. 
53 PRAŽÁK, ref. 46, s. 49. 
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verejnosť o nelichotivej pozícii slovenských evanjelikov v Uhorsku a získať finančnú 

i politickú podporu. Následne putoval Hurban za deťmi, najskôr za synom do Stendalu a potom 

do Bavorska za dcérami. 

Záver 

Zámerom štúdie bolo priblížiť cesty Jozefa Miloslava Hurbana, identifikovať ciele ciest 

a motiváciu, ktorá podnietila tohto národovca vydať sa na púť. Hurbanove cesty zaznamenali 

aj značný ohlas v dobovej spoločnosti a tlači. Pre slovenské národné hnutie priniesli aj niekoľko 

hmatateľných výsledkov. Cestoval ako vyslanec národného hnutia a v krajinách a mestách, 

ktoré navštívil, rozvíjal bilaterálnu spoluprácu. Dokázal získať finančnú, ale aj materiálnu 

pomoc, napríklad v podobe knižných darov. Výsledkom jeho poslednej cesty do nemeckých 

krajín bolo vypracovanie memoranda, na základe ktorého sa rozvinulo systematické vysielanie 

slovenských študentov na štipendijné pobyty v nemeckých školách. Išlo o určitý spôsob 

ochrany proti silnejúcej maďarizácii.54 

Prostredníctvom záznamov o Hurbanových cestách je možné sledovať aj rozvoj 

cestovania v dlhom 19. storočí. Využíval moderné spôsoby dopravy, pričom sa rád z miesta na 

miesto presúval aj peši. Do Prahy a Čiech cestoval železnicou. Z Prahy do nemeckých krajín 

a z nemeckých krajín do Viedne cestoval predovšetkým parníkmi. Využíval lacný spôsob 

riečnej dopravy po Labe a Dunaji. V nemeckých krajinách okrem lodnej dopravy využíval aj 

rozvinutú železničnú sieť. Tým, že sa na matičnom zhromaždení sám prihlásil za vyslanca do 

Záhrebu, ukázal, že cestovanie preňho nepredstavuje problém. 

Čas na cestách trávil aktívne, okrem iného viedol Služby Božie, kázal či využil 

možnosti, ktoré sa mu naskytli, napríklad už pri prvej ceste si prezrel zbierky lipskej galérie 

spoločne so slávnym obrazom Reineke Fuchs,55 nechal sa pohostiť v rodinách zámožnejších 

luteránov. Cesty možno interpretovať aj ako spôsob oddychu a rozjímania, ako napísal Albert 

Pražák: „Nejdéle prodlel při moři, koupal se a naslouchal hukotu vln, divil se barvám moře, 

paprskujíciho v sluneční záři, a radoval se, že prožil i mořskou majestátní bouři.“56 

 
54 VIRŠINSKÁ, ref. 6, s. 144. K problematike vysielania slovenských študentov pozri viac KRAJČOVIČ, Milan. 

Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia v 19. storočí. In Historický časopis, 1993, roč. 41, č. 
5-6, s. 551-566. 

55 PRAŽÁK, ref. 46, s. 49. 
56 Tamže, s. 52. 
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Jeho zásluhy na sociálnom, kultúrnom i politickom poli sú nepopierateľné. Avšak plne 

si uvedomoval svoju ľudskú krehkosť a svoju zbožnosť prejavoval aj v listoch manželke 

a deťom: „Pánu Bohu buď chvála za jeho lásky plné sprevádzanie ma po cestách mojích.“57 

Pramene a literatúra 

Archívne fondy 

Archív Matice slovenskej v Martine 
fond Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., sign. 857. 

Slovenská národná knižnica – Literárny archív v Martine 
Cestovateľská Spoločnosť (Vzájomnosť). Starý fond – C – Náučné a iné práce. Spoločnosti, sign. C1347. 
Pozwánj k Wýboru Cestovatelskému. Cestovateľská Spoločnosť, Starý fond – C – Náučné a iné práce. 

Spoločnosti, sign. C1347. 
Wýbor prácj Společnosti Česko-Slowanské Léta Páně Bratislava 1832. Starý fond – C – Náučné a iné práce. 

Spoločnosti, sign. C1347. 
Nawedení pro výbor cestovatelský. f. M 47, Spoločnosť československá, sign M47 C9. 
fond Hurban, Jozef Miloslav, sign. M 23 S 3; sign. M23 CH41/57; M23 CH41/58; M23 CH41/59; M23 CH41/60; 

M23 CH41/64; M23 CH41/65; M23 CH41/66; M23 CH41/72; M23 CH41/73; M23 CH41/74; M23 CH41/75; 
M23 CH41/76; M23 CH41. 

Úryvok z cestopisu. SNK-LA, f M 104 Škultéty, August Horislav, 205 j., sign. M104 H 22. 

Pramene a edície prameňov 

Besednica. In Pešťbudínske vedomosti, 29. 5. 1868, roč. 8, č. 43, s. 2-3. 
Dr. J. M. Hurban a Jeho Jasnosť kráľ Hannoveránský. In Pešťbudínske vedomosti, 1861, roč. 1, č. 67, s. 1. 
HURBAN, Jozef Miloslav. Cesta Slowaka ku Bratrům Slawenským na Morawě a v Čechách 1839. Pešt: Trattner 

– Karoly, 1841, 112 s. 
HURBAN, Jozef Miloslav. Prechádzka po považskom svete. In HURBAN, Jozef Miloslav (ed.). Almanach Nitra 

II. 1844, s. 239-323. 
HURBAN, Jozef Miloslav. Zpráwa o slawnostech Kostnických k oslawení památky Mistra Jana Husa. In Cirkevní 

listy, 1868, roč. 4, č. 55-56, s. 433-439. 
HURBAN, Jozef Miloslav. Zpráwa o slawnostech Kostnických k oslawení památky Mistra Jana Husa. 

(Dokončení) In Cirkevní listy, 1868, roč. 4, č. 57-58, s. 449-462. 
PETRUS, Pavol (ed.). Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber z listov z rokov 1860-1890). 

Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1967, 606 s. 
PODHRADSKÝ, Jozef. August Pego v Celle, v Hannoversku. In Ewangelické cirkewní nowiny, 1861, roč. 2, č. 

27. 
ŠTÚR, Ľudovít. Cesta do Lužic. In Časopis českého musea, 1839, roč. 13, č. 4, s. 469-490. 
TOMÁŠIK, Samo. Nawštjwenj pomořj Baltického. In Hronka, podtatranské zábavnice, 1837, roč. 2, č. 3, s. 261-

282. 

Literatúra 

BÉDER, Ján. Posolstvo „Mladého Slováka“ na Moravu a do Čiech r. 1839. In HURBAN, Jozef Miloslav. Cesta 
Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1969, 258 s. 

BEZECNÝ, Zdeněk. Banda lupičů a žhářů: Boj o Jana Husa a husictví na českej zemském sněmu v roce 1889. In 
Studia theologica, 2015, roč. 17, č. 4, s. 75-84. 

MATULA, Vladimír – VOZÁR, Jozef a kol. Dejiny Slovenska II. (1526-1848). Bratislava: Veda, 1987, s. 856. 
KLÁTIK, Zlatko. Vývin slovenského cestopisu. Bratislava: SAV, 1968, 474 s. 

 
57 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej. SNK-LA, f. Hurban, Jozef Miloslav, sign. M 23 CH 41/72. 



HISTORIA NOVA 18 

24 

KODAJOVÁ, Daniela. Národné oslavy – manifestácia slovacity. In PEKAROVIČOVÁ, Jana – VOJTECH, 
Miloslav – ŠPANOVÁ, Eva (eds.). Studia Academica Slovaca 40. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, 
s. 165-180. 

KODAJOVÁ, Daniela. Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu. Úvod. In KUŠNIRÁKOVÁ, 
Ingrid a kol. „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“. Bratislava: Historický ústav SAV, 
2012, s. 71-78. 

KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. 
Bratislava: Veda, 2017, 448 s. 

KRAJČOVIČ, Milan. Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia v 19. storočí. In Historický 
časopis, 1993, roč. 41, č. 5-6, s. 551-566. 

MEČKOVSKÝ, Róbert. Katolícka cirkev a moderní bádaní o Janu Husovi. In Sacra, 2005, roč. 3, č. 1, s. 25-44. 
MOLDA, Rastislav. Putovanie po slovanských krajinách. Cestopisná a cestovateľská činnosť štúrovskej 

generácie. In Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 2012, roč. 41, č. 2. s. 79-100. 
MRLIAN, Ondrej. Jozef Miloslav Hurban. Martin: Osveta, 1959, 126 s. 
PRAŽÁK, Albert. Studentská léta Svetozára Hurbana Vajanského. Bratislava: Filozofická fakulta UK, 1925, 142 

s. 
PODRIMAVSKÝ, Milan. V politike porevolučného obdobia. In ROLKOVÁ, Natália (ed.). Jozef Miloslav 

Hurban prvý predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária NR SR, 2007, s. 100-123. 
SEDLÁK, Imrich. Bohuš Nosák-Nezabudov. Martin: Matica slovenská, 1982, 412 s. 
URBANCOVÁ, Viera. Slovenská etnografia v 19. storočí. Vývoj názorov na slovenský ľud. Martin: Matica 

slovenská, 1987, 436. s. 
VIRŠINSKÁ, Miriam. Cirkevnopolitická a kňazsko-kazateľská činnosť. In ROLKOVÁ, Natália (ed.). Jozef 

Miloslav Hurban prvý predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária NR SR, 2007, s. 124-150. 
WINKLER, Tomáš. Perom a mečom. Bratislava: Tatran, 1982, 256 s. 

Journeys of Jozef Miloslav Hurban 

The aim of this study is to contribute to a relatively wide range of knowledge about Hurban and to focus 
more closely on his major travel activities from his student days to the stage of a mature man, priest, 
and a nationalist. Traveling was an important part of Hurban's life. The study captures his travels to 
several cities in Hungary, the Habsburg monarchy and Central Europe. These are mainly journeys to 
Vienna, Budapest, Prague and the Czech lands. At the same time, the study also describes Hurban's 
travels to German lands and south, to Zagreb. 

Keywords: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), travels, traveloque/travel book, German lands, 
Zagreb, Prague, Budapest, Matica slovenská, national movement 

https://fphil.uniba.sk/historia_nova [42 394 znakov / 1,18 AH] 

MOLDA, Rastislav. Cesty Jozefa Miloslava Hurbana. In Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana. 
Historia nova 18. [online] Bratislava: Stimul, 2020, s. 10-24. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino18.pdf> 
 

https://fphil.uniba.sk/historia_nova
https://fphil.uniba.sk/historia_nova
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Jozef Miloslav Hurban v ohrození života a zdravia 

Peter Podolan 

Život Jozefa Miloslava Hurbana priniesol množstvo okamihov, keď bolo ohrozené jeho 

zdravie, či už vinou ochorenia, nehody alebo zdravie ohrozujúcej situácie. Išlo o bežné 

i špecifické okolnosti. Jeho život bol niekoľkokrát v ohrození aj pre jeho pronárodnú a politickú 

činnosť, podporu Ľudovíta Štúra1 a účasť v revolúcii 1848/1849. Čiastočne budeme venovať 

priestor aj aspektom Hurbanovho života, keď sa snažil chrániť život a zdravie iných. 

V prenesenej polohe podľa dobových náhľadov budeme sčasti sledovať aj ohrozenie jeho osoby 

z hľadiska existencie „pre národ“. Ďalšou rovinou boli cirkevné a teologické nezhody. Niekedy 

možno hovoriť aj o zložitej selekcii, keď nie je úplne zrejmé, či Hurbanovo konanie a situácie, 

v ktorých sa ocital, mohli alebo nemohli ovplyvniť negatívne jeho zdravie či život. 

Hurbana jeho povaha často tlačila do vyhranených situácií a polemík. Sled životných 

konfliktov tak dovolil Vladimírovi Mináčovi zhrnúť Hurbanove „zobrané spory“: „Z Hegla si 

vybral to, čo potreboval, zjednodušenú axiómu: „Veď odpory sú základom života!“ A pestoval 

odpory, totiž spory. Pestoval ich so záľubou, ktorú si sám verejne nepriznával, ale ktorú my 

jasne vidíme. Akoby tušil skryté pramene svojej sily, vrhal sa do boja s vnútornou radosťou 

a s celou váhou osobnosti. Nie verše a prózy: polemiky sú najvýznamnejším Hurbanovým 

literárnym odkazom. Je prvým polemikom v novej reči.“2 Vlastne nie je jednoduché určiť, či 

mu spory vyslovene škodili alebo nie, vo svojich prejavoch bol ohnivý: „Ja som Hurbana, v 

najčestnejšom smysle slova demokrata, obdivoval a rád pozoroval pod rečnením; on celý pri 

tom horel, slová jeho blčaly, oči sa mu iskrily a zuby, blýskavé sťa žabice, sekaly. Ústa k tomu 

mal primerane väčšie. Hlas hromovitý. Postava chudorľavá, kostnatá. Raz som sa v 

Turčianskom Sv. Martine, keď práve Hurban tak vrelo rečnil, a slová sťaby Vesuv ohnivé bomby 

na povrch vyhadzoval, s úžasom ku priateľovi Čipkovi týmito slovami obrátil: „Pozri, či 

neseká?“3 Takéto angažovanie sa v obrannej či útočnej pozícii však Hurbanovi nebolo vždy 

milé. 

Sám často zdôrazňoval svoje zásluhy a polemiky, avšak nikdy sa neštylizoval do 

podoby národného martýra. „Tí samí, ktorí Štúra prenasledovali a s takým škrekom a toľkým 

 
1 Škálu tejto problematiky sme v prípade Ľ. Štúra spracovali v štúdii PODOLAN, Peter. Život a zdravie 

ohrozujúce okamihy v živote Ľudovíta Štúra. In Štúdie k jubileu Ľudovíta Štúra. Historia nova 10. [online] 
Bratislava: Stimul, 2016, s. 76-96. Dostupné na internete: 

 <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino10.pdf> 
2 MINÁČ, Vladimír. Zobrané spory Jozefa Miloslava Hurbana. In MINÁČ, Vladimír. Vybrané spory. Bratislava: 

Národné literárne centrum, 1997, s. 103. 
3 ZECHENTER, Gustáv K[azimír]. Z vlastného životopisu. (Pokračovanie.) In Slovenské pohľady, 1914, roč. 34, 

soš. 12, s. 673. 
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hýbaním všetkých mocí nad ním zvíťazili, vrhli sa i na mňa, […]. Títo číhali na mňa ako praví 

policajti a detektívi a zo všetkého hneď cirkevný, hneď politický proces mi robili. Ja nemal od 

r. 1843, v ktorom o svätodušných sviatkoch zvolený som bol za farára v Hlbokom, ani hodiny 

pokojnej, abych nebol stíhaný, honený a tríbený býval.“4 S ohľadom na pioniersky prístup 

v niektorých aspektoch, pôjde v tejto štúdii iba o jednoduchý chronologický a tematický náčrt, 

ktorý si nijako nerobí nárok na uznanie definitívne prebádanej témy. V podstate totiž ide 

o špecifický pendant Hurbanovej biografie – aj preto ako referenčný rámec využívame 

monografiu Tomáša Winklera. Naopak niektoré segmenty košatej problematiky i pramennej 

bázy sme museli úmyselne vynechať, k niektorým materiálom sme sa v rozhodujúcom období 

počas pandémie nemohli dostať, preto sa k téme ešte plánujeme vrátiť. 

O Hurbanovej mladosti máme iba málo konkrétnych zmienok. Hurbana nechal otec 

zapísať na latinskú školu v Trenčíne (1826 – 1830), ktorá v ňom zanechala iba zlé spomienky. 

„Všetko toto zlo teprv potom sa zväčšilo, keď ma matka zo sporivosti pre prílišné štúdium dala 

zapísať do takzvaného trenčianskeho alumnea, ktorý ústav len menom sa líšil od obyčajného 

dedinského mendíčenia. Tu som zkusil tyrannidu a surovosť rozličných ľudí.“5 Zažil tu hlad 

a biedu,6 kritizoval tiež spôsob samotného vyučovania. Nemožno doložiť, aké mali takéto 

podmienky vplyv na zdravie mladého Hurbana, no určite zanechali svoje stopy na jeho 

psychologickom profile.7 Skutočnosť, že krátko po sebe stratil otca (16. marca 1833) i matku 

(4. mája 1834),8 musela iba podporiť ďalšie nastavenie jeho charakteru. V autobiografickej črte 

Záváté ale nezapomenuté listí Hurban pracoval s týmto motívom: „Milan, zbavený rodičův 

pečlivých, byl tedy pouze a výhradně jen sobě samému zanechán; dvojnásobná sirota; sirota 

zbavená otců duchovních, institutův a dobrých o ducha jednotlivých mladíkův svědomitě 

pečujících vůdcův, sirota – zbavená rodičův, aniž by byli mohli svou pečlivostí aspoň poněkud 

vynahraditi to, na čem vůbec schází vychování našemu národnímu.“9 Podľa vlastných zmienok 

si Hurban dlho neuvedomoval svoju národnú príslušnosť, čo ohrozilo jeho existenciu pre 

 
4 HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. Kniha tretia, I. [online] Dostupné na internete: 

<https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/1> [2020-12-12] 
5 Z Hurbanovho vlastného životopisu citované podľa OSUSKÝ, Sam[uel] Št[efan]. Filozofia štúrovcov II. 

Hurbanova filozofia. Myjava: Tlačou kníhtlačiarne Daniela Pažického, 1928, s. 8; WINKLER, Tomáš. Korene 
a roky štúdií. In PETRANSKÁ ROLKOVÁ, Natália (ed.). Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej 
národnej rady. Bratislava: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 14. 

6 PARENIČKA, Pavol. Životný príbeh Jozefa Miloslava Hurbana. In CABADAJ, Peter (ed.) Dvestoročnica 
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1847 – 2017). Martin: Matica slovenská, 2016, s. [5], nečíslované; 
WINKLER, ref. 5, s. 14. 

7 Takto to naznačuje aj T. Winkler. WINKLER, Tomáš. Perom a mečom. Biografia J. M. Hurbana. Martin: 
Matica slovenská, 1997, s. 10. 

8 WINKLER, ref. 5, s. 19. 
9 M. z Bohuslavíc [HURBAN, Jozef Miloslav]. Zaváté ale nezapomenuté listí. In Sokol, obrázkový časopis pre 

zábavu a poučenie, 1862, roč. 1, č. 1, s. 6. Pozri aj tamže, s. 8; poznámka č. 10. 
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slovenský národ a mohlo priniesť aj „národnú smrť“: „naplnený detským duchom 

maďarónskym, vyhľadával som priateľstvo herulov [ľahtikárov] a tými, ktorí vážne veci, 

predovšetkým literárnu činnosť pestovali, pyšným okom som pohŕdal.“10 „Ako kvintán bol som 

maďarónom, ale surovosť Maďarov proti Slovákom ma vyliečila a jako retor (sextan) začal 

som už materinskú reč kultivovať.“11 Symbolickým obratom malo byť stretnutie s Ľudovítom 

Štúrom.12 Dňa 4. septembra 1835 si v súvislosti s prijatím do Spoločnosti česko-slovanskej 

zapísal: „…přijat budu do počtu skutečných, pravých Slovanů, do společnosti synův Slávy… 

Dosud jsem byl jen mrtvým Slovanem, nyní počten budu mezi duše slovanské, žijící 

slovanstvu.“13 U Hurbana mala táto príslušnosť k spoločenstvu ešte iný, intímny podtón: „Já 

jsem opuštěn, ale vím, že otec, byl-li by na živě, této ideální společnosti by mně svěřil; – zde 

slovo mé, v duchu skládám, že otcem i matkou mou věčnou bude mi národ můj slovanský.“14 

Študentský radikalizmus Hurbana dostal počas študentských protestov rokov 1835 –

1836 do problémov – ako trest bol 24 hodín zatvorený v lyceálnej triede. Iní študenti však boli 

vylúčení zo štúdia, konvinktu či prišli o štipendiá.15 

V tomto období choroba Hurbana dostihla na konci jeho cesty po českých krajinách 

v roku 1839:16 „Poblaudiw w horách čjrých morawských, wyložen gsa neustále mhle, dešti, 

wětru, zime, teprw wečerem sem došel Lazů [Lazy pod Makytou]. U D. C. H. pána Kokeše, 

faráře Lázského sem oblehl a tři dni odležeti musil. Djky zláštnj wzdáti musjm panně sestře D. 

C. H. pana Kokeše, která gsauce u swobodného bratra mne opatrovala.“17 

Určitým ohrozením pre Hurbana bolo iste aj jeho angažovanie sa v tajnom spolku 

Vzájomnosť, založenom 30. júna 1837.18 Alexander Boleslavín Vrchovský ho založil podľa 

 
10 Z Hurbanovho vlastného životopisu citované podľa OSUSKÝ, ref. 5, s. 9. Porovnaj s náhľadmi Ľudovíta Štúra 

v duchu filozofie G. W. F. Hegela sprostredkovanými Hurbanom: „Kde ducha, ale arci ducha sobě vedomého 
není, tam jest lid živým kostlivcem;bloudí poutí časnou a ztrupelí se na věky. V trampotách a péčech o své tělo 
promrhá zlaté doby času, v nichž by byl mohl žíti duchem říši duchovní, v které se pění kalich vyšších 
a vznešenejších slastí pro člověka duchem k duchu procitlého; kostlivci jsou lidé – pokud citem vznešenějším 
vedeni k povědomosti jasné ducha svého nepřišli.“ [HURBAN], ref. 9, s. 8. Pozri aj tamže, s. 9 – poznámka č. 
13. 

11 Z Felvidék (10. december 1879) citované podľa OSUSKÝ, ref. 5, s. 9. 
12 [HURBAN], ref. 9, s. 6-7; HURBAN, ref. 4, kniha prvá, III. 
13 [HURBAN], ref. 9, s. 9. Ako autentický Hurbanov biografický údaj túto časť vnímal aj Ján V. Ormis, T. Winkler, 

a i. WINKLER, ref. 7, s. 13; ORMIS, Ján V. Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Rozpomienky, správy a svedectvá. 
Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955, s. 391, 437. 

14 [HURBAN], ref. 9, s. 9. Pozri tamže, s. 6 a 8 – poznámky č. 9 a 10. Tiež PÁCALOVÁ, Jana. Kreacionizmus 
ako služba národu (Jozef Miloslav Hurban) In PEKAROVIČOVÁ, Jana – VOJTECH, Miloslav (eds.). Studia 
Academica Slovaca 46. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 317. 

15 HURBAN, ref. 4, kniha prvá, IV; WINKLER, ref. 5, s. 23. 
16 O Hurbanovej ceste pozri prehľadne WINKLER, ref. 7, s. 23-25. 
17 HURBAN, Miloslaw Jozef. Cesta Slowáka ku Bratrům Slawenským na Morawě a w Čechách 1839. W Pešti: 

Tiskem Trattner-Károlyiho, 1841, s. 111-112. Išlo o Samuela Kokeša (? – 1877) a jeho sestru Zuzanu Kokešovú. 
18 O spolku pozri podrobnejšie BUTVIN, Jozef. Tajný politický spolok Vzájomnosť (1837 – 1840). In Zborník 

Filozofickej fakulty univerzity Komenského – Historica, 1963, roč. 14, s. 3-40. 
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vzoru tajného poľského Spolku filomatov (1817 – 1823).19 Vyšetrovanie radikálnych aktivít 

mladých ľudí, ktoré sa začalo v českých krajinách, sa prenieslo v roku 1840 aj do Uhorska. 

Zasiahlo aj prešporský Ústav, ale Hurbana, vtedy už vzdialeného od Prešporka, obišlo.20 

Spomenuli si na neho až v roku 1841 v súvislosti s priznaním Poliaka Karola Moszańského a 

prišli ho vypočúvať do Brezovej.21 Hurban bol skutočne v kontakte s radikálnymi Poliakmi, ale 

o jeho reálnom zapojení sa do tajnej slovanskej organizácie možno pochybovať.22 Každopádne, 

po vlne zatýkania vo Viedni v júli 1840 sa Hurban vyhranil voči radikalizmu23 a vyjadril 

podporu petičným akciám a dôvere v panovníka. Podľa Jozefa Butvina išlo o vplyv represie,24 

no na druhej strane bolo zrejmé, že slovenský program bude možné napĺňať iba v legálnej línii 

– osvetou a žiadosťami. Radikalizmus skutočne nemohol poskytnúť želané výsledky a navyše 

bol kvôli jeho kriminalizácii pre slovenské národné hnutie skutočne nebezpečný. 

Ako brezovský kaplán (od júna 1840) Hurban konal dušpastiersku činnosť 

a navštevoval chorých. Na takomto výjazde si 9. januára 1841 udrel hlavu o vyčnievajúcu 

žŕdku. Do Brezovej ho na voze priviezli nevládneho. Okrem toho zjedol kúsok nedopečenej 

husaciny a bolo mu tak zle, že myslel na smrť. Vyzdravel však po troch dňoch opatery dcér 

farára Pavla Marečka.25 

V roku 1843 sa stal farárom v Hlbokom. Budova hlbockej fary bola našťastie zo 

zdravotného hľadiska vhodná, lebo bola relatívne nová, postavená v roku 1836.26 Po tom, čo sa 

Hurban usadil v Hlbokom, mal dlhodobo problémy s tamojšími zemanmi a cirkevníkmi. Hneď 

po príchode sa proti nemu postavil dozorca Ján Peťko (Pettykó), ktorý ho napriek jednohlasnej 

voľbe nechcel pripustiť do hlbockej cirkvi a odmietal podpísať vokátor. Hurban sa ho preto 

 
19 WINKLER, ref. 5, s. 27; ŽÁČEK, Václav. Z revolučných a politických poľsko-slovenských stykov v dobe 

predmarcovej. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966, s. 49-50. 
20 WINKLER, ref. 5, s. 33. 
21 Tamže, s. 35-36; pozri aj PARENIČKA, ref. 6, s. [7-8]. 
22 Pozri správy Antonína Rietha (*1811) grófovi Adamovi Jerzymu Czartoryskému. ŽÁČEK, ref. 19, s. 132, 50-

51. 
23 „Pro Boha! Zahodte, jestli ještě se motají a pletau mezi některými ty přepjaté fanatycké, treštivé, excentričné 

pochopy svobody, liberalizmu a hlaupstva polsko-francauzského ! To jsau všecko handry a salva venia 
zasmrděné a nahnilé výmětky lumpáctva, zhýralosti a … francauzského ! Víme, co byly za motívy celé revolúcie 
francauzské, a z větší částky i polské! Tak se národy nereformují, ale darebně zhumplují; v těch způsobech jest 
vždy krv těch nejšlechetnějších z národu. My máme zapotřebí barvy jasno-nebeské, t. j. osvěty; a ne červené t. 
j. katanství a šerhovství.“ List Jozefa Miloslava Hurbana Augustovi Horislavovi Škultétymu z 3. 10. 1840. 
Citované podľa BUTVIN, ref. 18, s. 37. 

24 Tamže, s. 37. 
25 WINKLER, ref. 7, s. 33. 
26 ŠULLA, Pavel. Kronika Hlbokého. Náčrt dejín obce a evanj. cirkvi a.v. v Hlbokom. (prepis Zdenka Černá, 

rodená Šullová, september 2004) Časť III, s. 23. [online] Dostupné na internete: 
<https://www.obechlboke.sk/download_file_f.php?id=494769> [2020-12-12] V prípade „kroniky“ ide o laický 
formát „obecnej monografie“, súpis lokálnych materiálov, kde nás zaujímali najmä výpisky z rodinnej kroniky 
kostolníka Pavla Loštického; „kronika“ ďalej obsahuje množstvo súpisov literatúry a prepisov materiálov 
k Hlbokému a jeho dejinám i osobe J. M. Hurbana. Zaslúžila by si hlbšiu analýzu a stopovanie originálnych 
zdrojov. 
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rozhodol odstrániť z postu inšpektora.27 Peťkovi priatelia (najmä zo Senice) sa potom voči 

Hurbanovi vyhranili aj kvôli jeho proslovenskému postoju a literárnemu dielu. Do skupiny 

Hurbanových nepriateľov sa pridal aj senický evanjelický farár Samuel Tesák (Teszák) a 

sobotištský farár Ján Klsák (Klszák). Ďalší miestni nepriatelia, ktorí neváhali udávať Hurbana 

cirkevnej vrchnosti, pochádzali z radov konzumentov a predajcov alkoholu, keďže Hurban 

v Hlbokom založil spolok miernosti a silne v tomto duchu agitoval.28 

Po dlhom boji Štúra a jeho priaznivcov o získanie povolenia pre Slovenskje národňje 

novini (od 1841) sa úspech dostavil až začiatkom roku 1845. Spoločne s Hurbanom boli po 

licenciu vo Viedni zrejme 14. februára 1845.29 Na spiatočnej ceste sa museli na člnku previezť 

cez rozbúrený Dunaj a išlo zrejme o vážnu situáciu. Štúr však pevne veril, že sa im nič nestane, 

keď už mali povolenie konečne pri sebe.30 

Osudové stretnutie Hurbana s Annou Jurkovičovou (1824 – 1905) počiatkom 40. rokov 

na neho zapôsobilo a poznamenalo jeho život v zmysle Štúrovej doktríny národovca: „Ja som 

chcel život zasvätiť iba národu môjmu slovenskému, a teraz tebe žijem celý. […] Odvtedy stále 

som v myšlienkach na teba. Tieto dni mám ale hrozné bolesti. Srdce sa viac a viac proti tomu 

vzmáha. A ja som nešťastný. Láska večná.“31 Hurban sa obával reakcie Štúra a úmysel oženiť 

sa s Annou Jurkovičovou mu oznámil iba pár dní pred svadbou, keď ho na ňu prišiel pozvať. 

Hurban neskôr zachytil aj rozhovor so Štúrom, hoci je otázne, či sa presne takto odohral.32 Štúr 

pozvanie prijal, no Hurbana od sobáša odhováral ešte cestou z Prešporka do Sobotišťa. Známy 

je aj jeho výrok, že Hurbanovi nejde na svadbu, ale na pohreb. Svadba sa konala 7. októbra 

1845 aj za účasti Štúra. Ten bol nútený zmieriť sa s daným stavom, no svoje úvahy pretavil do 

článku Život domáci a pospolitý (1845). Hurbana ako anonymného adresáta sa isto dotkol. 

Prácou pre národ chcel Hurban Štúra presvedčiť, že sa mýlil. 

V Hlbokom si Hurban založil bylinkovú záhradu, bylinky používal a radil i iným. 

Liečebné metódy konzultoval aj so Štefanom Križanom a Františkom Madvom, radil sa 

o kúpeľoch.33 Z práce bol unavený v okamihu, keď sa v roku 1845 chystal na cestu na 

 
27 PAULINY-TÓTH, Viliam. Jozef Ľudovít Hurban. In Sokol, obrázkový časopis pre zábavu a poučenie, 1862, 

roč. 1, č. 8 s. 255. 
28 „Bola to zberba hlbockých darebákov, korheľov a výstupníkov všetkého spôsobu, ktorým nabulíkovali maďaróni 

okolití, že keď zoberú sto podpisov, hneď Hurbana vyhodia a bude pokoj, t. j. budú bez útokov môcť i ďalej 
pálené piť.“ HURBAN, ref. 4, kniha tretia, I; PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 346, 351. KODAJOVÁ, 
Daniela. Život s perom, krížom a mečom. In KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav 
Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 27. 

29 VYVÍJALOVÁ, Mária. Slovenskje národňje noviny. Boje o ich povolenie. Martin: Osveta, 1972, s. 152. 
30 ŠTÚR, Ján. Rozpomienky na Ľudovíta Štúra. In ORMIS, Ján V (ed.). Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. 

Rozpomienky, zprávy a svedectvá. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955, s. 109. 
31 Denník J. M. Hurbana. Citované podľa WINKLER, ref. 7, s. 59. 
32 HURBAN, ref. 4, kniha prvá, VII. 
33 KODAJOVÁ, ref. 28, s. 28. 
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zasadnutie spolku Tatrín. „Od sedenia a bdenia sem velice zeslábl; mrzutý a zapečený – skoro 

až chorý, nejem, nepijem, iba čarbem.“ Bol by radšej oddychoval. „Cesta do Liptova mi 

prichodí hodne ťažká, a len práve národnosť je vstave vyvliecť ma na ňu.“34 Počas pobytu na 

Liptove mu zrejme Johana (Miloslava) Lehotská (1810 – 1849) odporučila liečivú korytnickú 

vodu. Hurban sa teda vydal do Korytnice, kde strávil dlhší čas. Navštívili ho tu aj viacerí 

priatelia z bližšieho či vzdialenejšieho okolia.35 Kúpele i liečivú vodu opísal v próze Korytnické 

poháriky.36 Obrázok Korytnice mu mal potom visieť aj doma nad písacím stolom.37 

„Korytnická voda lieči zapchaniny a vnútorné zatvrdliny. Kto by teda takto dačo tvrdé v sebe 

mal, nech sa len sem do Korytnice obráti, menovite tí, čo veľa sedia, už či s perom, či s ihlou, 

a zas tí, čo píšu pre večnosť, čiže pisári bankrotových procesov, či tí, čo píšu pre časnosť, a to 

pleno titulo [plným menom] páni spisovatelia. […] A kto je sám svojou osobou v Korytnici, 

pije ju zavčas rána, hodne pred raňajším, či ako vravia Slováci, pred fruštikom, potom zas 

polhodinu alebo hodinu pred obedom. A daktorí pijú ju aj pred večerom. Za každým pitím sa 

musí hodne chodiť, to znamená, po každom poháriku trochu behať, a takých pohárikov desať-

šestnásť vypiť. Alebo po takej porcii zas už ďalej trochu ako len okolo studničky ísť sa 

prechodiť! Takýmto spôsobom korytnická voda prečistí vnútornosti, posilní žalúdok aj iné 

čiastky tela.“38 Korytnická voda ho vskutku oživila a aj neskôr mal v úmysle sa sem vrátiť. 

Kúpele odporúčal aj Ľudovítovi Štúrovi.39 

Hurban sa zapojil do cirkevných sporov vyvolaných aktivitami generálneho inšpektora 

evanjelickej cirkvi Karola Zaya (1797 – 1871). Hurbana ešte v roku 1841 zaujal odpor Jána 

Chalupku voči Zayovým cirkevným návrhom v známej anonymnej brožúre „Schreiben des 

Grafen Carl Zay…“ (1841).40 K Chalupkovi dlhodobo prechovával sympatie a nadviazal s ním 

 
34 Citované podľa WINKLER, ref. 7, s. 58. 
35 HUČKOVÁ, Dana. Od reality k fantazijnej utópii: Hurbanove Korytnické poháriky. In KODAJOVÁ, Daniela 

– MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 
206. O Johane Lehotskej pozri ŽIŠKA, Stanislav. Johana Miloslava Lehotská v kontexte štúrovského hnutia 
v Liptove. In Ľudovít Štúr a štúrovci. Zborník z konferencie. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2015, s. 83-98. 

36 HURBAN, Jozef Miloslav. Korytnické poháriky alebo Veselé chvíle nezdravého človeka. In HURBAN, Jozef 
Miloslav. Dielo I. Bratislava: Tatran 1983, s. 408-449. (pôvodne Nitra IV, 1847, s. 1-71.) 

37 „Ja mám hneď aj obraz tej milej Korytnice ponad písacím stolíkom mojím…“ Tamže, s. 413. 
38 Tamže, s. 413. 
39 List Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. MATULA, Vladimír (ed.). Listy Ľudovíta 

Štúra IV. Dodatky. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1999, s. 138-139. 
Analýzu minerálnej vody urobilo roku 1853 viedenské konzílium. Hodila sa pre choroby žalúdka, pečene, 
žlčníka, látkovej výmeny, cukrovky a anémie. Podľa niektorých odborníkov mala byť na dané problémy 
dokonca najúčinnejšou v celej monarchii. Ocenená bola aj na viacerých domácich či zahraničných výstavách. 
HUČKOVÁ, ref. 35, s. 207. 

40 „Keď Chalupka vydal Zayho „Sendschreiben“ a porazil ho so šikovnosťou krásnou, velikou, všeobecne 
obdivovanou, prišli sme náhodne na Brezovú a našli sme Hurbana nášho v zimničnej rozdráždenosti – od čoho? 
Od prečítania Chalupkovej brošúry; – a vyprosiac sa od principála svojho išiel s nami do Prietrži, a odtial 
z fary na faru, roznášajúc dostaté výtisky spomenutej brošúrky, a zimničnou radosťou zvestujúc hrozitánsku 
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spoluprácu.41 Azda aj tu môžeme vidieť inšpiráciu k Hurbanovmu neskoršiemu vlastnému 

vystúpeniu, no úlohu zohralo aj zoskupenie Hurbanových lokálnych cirkevných nepriateľov 

a ich príslušnosť k Zayovmu táboru. Hurbanova práca na spise proti Zayovej koncepcii „únie“ 

vrcholila v lete 1844, rukopis dokončil v apríli 1845 a Unia čili spojení Lutheranů s Kalwíny w 

Uhrách potom vyšla v roku 1846. V tom istom roku vydal aj ďalšiu polemickú brožúru 

Zněuctění památky Dra Martina Luthera skrze Immánuela Viléma Šimku. Dotknutí (Viliam 

Šimko, Ján Klsák, Štefan Boleman a i.) proti nemu spriadali intrigy. Chceli ho vyhodiť z úradu 

a fary, teda pripraviť ho o živobytie. Obžaloba bola prednesená na prešporskom dištriktuálnom 

konvente 15. júla 1846. Keďže však Hurban spadal administratívne pod nitriansky konvent, 

zatiaľ sa ho to nedotklo. O rok, 28. júla 1847, však zasadal nitriansky konvent, na ktorom sa 

chystali vystúpiť starí i noví Hurbanovi nepriatelia (i Karol Adamiš). Nesnažil sa totiž schovať, 

ale aktívne znovu napádal prívržencov únie. Hurbanovi pomohli priatelia a svoj post i postoj 

obhájil.42 Nepriateľstvo však zostalo. Podľa Hurbanovho nepriateľa Gedeona Zelenaya bol 

vtedy Hurban „prey na rozkaz Arciwéwody Štěpána postaweni sme pod policejní dohled…“43 

Po zasadaní spolku Tatrín v Čachticiach 9. – 10. augusta 1847 sa niektorí zo 

zúčastnených vybrali do Uhrovca k rodičom Ľudovíta Štúra a do Nitrianskeho Rudna za 

známym liečiteľom Fraňom Madvom.44 Podľa zachovaných dokladov ale nevieme účasť 

Hurbana na tomto výjazde doložiť. S Madvom bol ale v kontakte. 

Obdobie revolučnej jari 1848 bolo s ohľadom na silnejúci radikalizmus pomerne 

nebezpečným obdobím. Obzvlášť počas účinkovania Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme sa 

spolu so Štúrom aj Hurban dostával aj do situácií, keď im hrozilo nebezpečenstvo zo strany 

radikálnej mládeže a jurátov. Štúr mal pre proslovenské názory už skoršie problémy s takto 

naladenými skupinami.45 Hurban na výzvu priateľov vyrazil 20. marca 1848 do Prešporka za 

Štúrom, aby mu poradil ohľadom jeho bezpečnosti. Po návrate z Prešporka bol chorý, no rýchly 

 
porážku Zayho.“ PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 7, s. 224. O Chalupkovom texte a jeho dopade pozri ORMIS, 
Ján V. Slovenské národné obrany z rokov 1832 – 1848. In ORMIS, Ján V. O reč a národ. Slovenské národné 
obrany z rokov 1832 – 1848. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1973, s. 78-88. 

41 Pozri VIRŠINSKÁ, Miriam. Reflexia vzťahu Jozefa Miloslava Hurbana a Karola Kuzmányho do vydania 
Protestantského patentu. In Verbum historiae, 2018, roč. 6, č. 1, s. 8-9. 

42 Podrobne pozri HURBAN, ref. 4, kniha tretia, I; PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 8, s. 256; WINKLER, ref. 7, s. 
66, 74-75. 

43 HURBAN, Jozef Miloslav. Sedem hromů. In Církewní listy pro wesskeré záležitosti církwe ewanjelicko-
luteranské, 1864, roč. 1, zv. 4, s. 264. 

44 FRANCISCI, Ján. Vlastný životopis. In FRANCISCI, Ján. Vlastný životopis – Črty z doby moysesovskej. 
Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 135-136. O Františkovi Madvovi pozri bližšie 
MALINOVSKÁ, Nora. Z dejín ľudového liečiteľstva na Slovensku: František Madva (1786 – 1852). In Štúdie 
(ne)dávnych čias. Historia nova 8. [online] Bratislava: Stimul, 2014, s. 87-94. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino8.pdf> [2020-12-12] 

45 Podrobnejšie PODOLAN, ref. 1, s. 77, 78-79, 82-83. 
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sled udalostí ho nútil, aby sa nedoliečený znovu vydal za Štúrom do Viedne.46 Jeho svokor 

Samuel Jurkovič dúfal, že to Hurbana povzbudí. Už v apríli 1848 si zaobstaral jazdeckého koňa 

– „P. Hurb. si drží koňa na jezdění, už bude zdravši a veselši.“47 Po odchode z Viedne sa aj 

vyzbrojil – kúpil si „v Prešporku šablu pěknou, troje duplonky, krásných pištolí, krásnou 

kabelu, prachu pušného, gule atp.“48 Hurban sa počas revolučnej jari prakticky nezastavil: „od 

prvního svátku velkonočního až po 11ti máj ustavičně sem byl buď na koni svem, buď na nohách 

svých po stolích, buď na přičce své jako řečník lidu, a zvestoval sem evanjelium slobody 

slovanské.“49 

S revolučnými aktivitami začal v domácom kraji. Nahováral ľud, aby sa hlásil o svoje 

ekonomické i národné práva. Využil na to zhromaždenie inteligencie na pohrebe notára 

Žigmunda Valoviča a slávnostný obed (kar), aj večerné divadelné predstavenie 25. apríla 

v Brezovej (pod Bradlom). Vystúpil na javisko a načrtol dva body: na druhý deň (26. apríla) 

mal z Brezovej viesť deputáciu na Myjavu a tam odovzdať slovenskú zástavu; na 28. apríla po 

verejnej diskusii zvolal národné zhromaždenie do Brezovej. Ráno sa časť členov plánovanej 

deputácie vyhla účasti pod zámienkou rôznych nevyhnutných úkonov. Členovia brezovskej 

gardy sa zase obávali, že ich na Myjave „vybijú opilci na trhu“ – konal sa tam totiž jarmok. 

Hurban vyslal predvoj (hlavne myjavského kaplána Semiana) oznámiť príchod vyslanectva 

a sám na koni deputáciu viedol.50 Prípravy trvali nejaký čas a reči o vyslanectve sa aj na Myjavu 

dostali s predstihom. Mikuláš Dohnány (zrejme podľa Hurbana) pomenoval vtedajšie možné 

nebezpečenstvá: „…zo strany stoličných úradníkov, taktiež zo strany luzy, ktorá na Myjave 

zhromaždená ľahko by sa mohla všelijakých výstupkov dopustiť, …“, no i možnosť provokácie 

„kossuthovcov“. Popísal aj situáciu na Myjave, kam sa Hurban vybral – výhodou bolo konanie 

trhu, čo znamenalo veľký počet ľudí. Súčasne však fáma o nariadenom sťahovaní Židov do 

„Hamsterdámu“ hrozila vypuknutím protižidovských nepokojov, prítomné boli i radikálne 

 
46 WINKLER, ref. 7, s. 82. 
47 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 1. apríla 1848. FIŠER, Zdeněk (ed.). Korespondence Daniela 

Slobody se Samuelem Jurkovičem. Daniel Sloboda dokumenty V. Brno: Matice moravská, 2005, s. 203. 
48 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 6. mája 1848. Tamže, s. 206; o dvojhlavňovej pištoli (jednu 

dvojhlavňovú pištoľ mal u svokra Jurkoviča v Sobotišti a cez Slobodu si ju nechal poslať.) List Daniela Slobodu 
Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája 1848. ŠARLUŠKA, Vojtech. Neznámy list Daniela Slobodu. In HUBENÁK, 
Ladislav a kol. Slavín IV. Historická ročenka Západoslovenského kraja. Bratislava: Vydavateľstvo Národného 
výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, 1971, s. 172; WINKLER, ref. 7, s. 85, KUSÝ, Ivan. Jozef Miloslav 
Hurban. 1848 – 1948. Bratislava: Tatran, 1948, s. 44. 

49 List Jozefa Miloslava Hurbana Josefovi Václavovi Fričovi z 16. mája 1848. Citované podľa ADAMČÍK, 
Tomáš. Jozef Miloslav Hurban a katolícki kňazi v revolučnom dvojročí 1848/1849. In KODAJOVÁ, Daniela – 
MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 72. 

50 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 6. mája 1848. FIŠER, ref. 47, s. 206-208.VARSIK, Branislav. 
Myjava do roku 1848. In DUGÁČEK, Michal – GÁLIK, Ján (eds.). Myjava. Bratislava: Obzor, 1985, s. 108, 
115. 
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nálady proti šľachte.51 Hurbanovo agitovanie tak mohlo získať aj nechcený ráz. „…Myjavci 

stoja na nohách proti židom a len na nás čakajú. Prídeme na Myjavu, tu sa zo všetkých domov 

hrnuli ľudia – „už sú tu“, „už idú“. Ako prídem na koni pre Mikuleckého – tu ma obstúpili 

tisíce ľudí. Semian v stred nich. Ušúľal reč. Ale mi povie – „ľud nie je pripravený, notár nechce 

ísť, ani úrad proti vám…“52 Predstavitelia obce sa neukázali, Hurbana privítal len kaplán 

Ľudovít Semian.53 „Medzi mestským domom na Myjave […] a domom vtedajšieho notára 

Mikuleckého […] bolo tisíce nabitých hláv; po obidvoch stranách cesty stoja stromy a toho 

času stáli hromady nakladeného dreva, ale i drevo i stromy boli pokryté zvedavou chasou, 

mužmi i ženami a reťaz z množstva zostavená prestierala sa hore hlavným rýnkom až 

k neprehliadnutiu. Pohľad to bol dojímavý, ale mal i dač hrozného v sebe. Jednotlivé tváre až 

veľmi podozrivo, ba môže sa povedať, že strašlivo vyzerali. Takýchto pohľadov sa nenazdali 

údovia vyslanstva. Pri tvári pokojnej, osvietenej nádejou, černela sa ako oblak skazou 

a hromom naplnená tvár zakabonená, opilstvom spotvorená a zlými úmyslami zdivočená! Pod 

bránou domu Mikuleckého stáli dve postavy potmešilé, ich malé blýskavé, ako sklo matné oči 

sa vyvracali a zdali sa hľadať svoj predmet medzi blížiacimi sa vyslancami národnými. 

Z mestského domu gánili potuteľne posmešné tváre úradných osôb. – Takýchto pohľadov veru 

a takých výjavov žiaden z vyslancov nečakal. Všetkých oči a strnuté mysle boli obrátené na 

vodcu a rečníka. Množstvo sa podobalo rozbúreným vodám – a beda, ak nenájde rečník slovo, 

ktorým by každá vlna do koryta svojho mohla byť uvedená! „No len poďte, veď vás hneď 

poznáme, s kým držíte!“ ozval sa takto netrpezlivý jeden z množstva, ku ktorému alebo lepšie 

medzi ktoré vyslanstvo prišlo a s ním sa pomiešalo. Hneď za tým smelcom vypínala sa postava 

plecitá s kyjom v žilovatej pästi, tento chlapisko, točiac kyjom svojím nad hlavami, dokladal: 

Aleže pravdu hovorte, ináče…“ Vedľa tohto stojaci silný, mladý muž v meštianskom odeve, 

obrátiac sa ku vyhrážajúcemu sa a chytiac ho silne za žilovaté jeho rameno, upomínal prísne: 

„Ty korheľ, čože nevidíš, kto sedí na koni? To je pán H***!“ Zurval onen zložil kyj a strhol 

klobúk so širokou strechou. Väčšia čiastka mužov mala klobúky dolu strhnuté. Slnko bolo veľmi 

horúce. Tichosť nastala po tomto prológu. Sviatočné to bolo divadlo, pri ktorom uzdu mala 

v rukách morálna prevaha ľudu, panujúc nad zvedenými a umele (kunštovne) nastrojenými 

náruživosťami. Srdce vo všetkých nás tĺklo.“54 Sám Hurban k tomu napísal: „Nato vidím, ako 

jeden chlap, mysliac, že idem ja s takou falšou ako nedávno [Gedeon] Zelenay, hroziac mi 

 
51 DOHNÁNY, Mikuláš. História povstania slovenského z roku 1848. [1850] In DOHNÁNY, Mikuláš – 

ŠTEFANOVIČ, Samuel D. Slovenské povstanie 1848 – 1849. Bratislava: Tatran, 1988, s. 52. 
52 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 27. apríla 1848. Citované podľa WINKLER, ref. 7, s. 87. 
53 WINKLER, ref. 7, s. 87. 
54 DOHNÁNY, ref. 51, s. 53. 
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päsťou do tváre a kričal: ‚len pravdu, čistú pravdu, lebo!‘ A ostatní tiež len ‚pravdu, len 

pravdu‘ A päsťami hrozili. Tu som ja začal môj ľud examenuvať. A za každou som sa opýtal, či 

je to pravda, Načo tisíce ľudstva kričalo: pravda! No ale opisuvať Ti to nemôžem, lebo je to 

nemožné. Dosť na tom, keď už videli, čo som, kto som, čo chcem, že som naozaj slovenského 

ľudu priateľ, za každou ráznejšou výpoveďou mi kričali ‚sláva mu‘, ‚ďakujeme im srdečne‘, 

‚srdečne ich vítame‘, ‚to je náš priateľ‘ Takéhoto okamženia som nezažil.“55 

Hurban predniesol svoju reč o národných a ekonomických problémoch, pričom sa snažil 

mierniť náladu namierenú proti tým, „čo Židov rabovať a pánov zabíjať chcú.“56 „Naposledok 

mi sľúbili, že nebudú židov biť, ktorých v ten ďen mali strepať. Uznali mi, že som ja prišiel pokoj 

doniesť na Myjavu, že vačší pokoj som urobil, ako všetky vrchnosti. Hovoril som z koňa dobrú 

hodinu.“57 Nasledovala „([p]ochvala z jednej, zmätený hovor z druhej strany; ten bujný opilec 

chriptal: Takých rečí nepotrebujeme.“) Počúvam, že takýchto upomenutí nepotrebujete. Dobre 

teda, nech vystúpi ten mudrák na moje miesto, ja slová moje tratiť nechcem,“ – a tu začal 

schádzať rečník z koňa svojho; – na to ale sa strhol krik odporujúceho ľudu, ktorý hneď 

odstránil tamtoho opilca a prosil rečníka o pokračovanie. Rečník pochválil ľud za tento jeho 

dôkaz jeho šľachetnosti a poriadkumilovnosti. Takýmto spôsobom pol druhej hodiny trvalo 

vyučovanie ľudu prítomného, ktorý časom pochvalami prednášaných právd pretrhoval rečníka. 

V behu reči, keď všetkých mysle boli privedené k jednému presvedčeniu, a jednomyselná 

pochvala za podiel sa dostala rečníkovi, vyliezali pomaly aj úradné osoby myjavské a postavili 

sa okolo deputácie a vylíčenými, ale zle zakrytými slovami vítali prítomné vyslanstvo. Lebo celé 

zhromaždenie jednomyseľne uzavrelo vďačne prijať zástavu národnú a vystaviť ju na zvonicu, 

taktiež osvedčiť svoje celkom národné zmýšľanie […] Zhromaždenie toto v najväčšom 

poriadku, v radosti, v objímaní sa, plese, výskote rozchádzalo sa pomaly a rozmýšľal jeden-

každý o prednesených pravdách. Tamtí dvaja pod bránou Mikuleckého osvietili sa, a nepriložili 

ruky k dielu, k akému boli najatí.“58 Dlhá reč Hurbana unavila: „Včera som po reči uprostred 

„Sláva mu“ letel na Tátošovi hore k pani Kolényčke, kde som teraz. Sem sa za mnou zhŕklo 

 
55 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej. Podľa VARSIK, ref. 50, s. 108. 
56 Porovnaj obdobnú agendu v prípade Hlbokého: „Hned v tomto shromaždění provolejte těch smelých utrhačů, 

Kiselu, Chomutara a Pavla Holickeho, aby Vám proukázali, co sem zlého činil? Zdaž sem radil bit, krást, pálit, 
rabovat, zdaž sem velel hory brát, do pasínků pouštet statek, tabule polovní lámat, palce pánům rezat a krví 
jejich vaše práva podpisovat! Toto jim předložte k otázce – nech ať to potvrdí, že som to já kdy kázal činit. Vy 
pak spravedliví Hlubočané vyznejte zdaž sem Vás neodrázel od výstupků, vyznejte, či sem mysl Vaší vždy na 
vyšší věci, jakožto na národnost Vaši, na čest národní, na slávu Slovenskau! Na tú věčná práva celému našemu 
národu náležející!“ List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. Slovenská národná 
knižnica – Literárny archív (ďalej SNK-LA), sign. M 23 V 46. 

57 VARSIK, ref. 50, s. 108. 
58 DOHNÁNY, ref. 51, s. 52-56. 
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množstvo ľudí chtiacich ma vidieť, ale ja som sa prezliekal celý upotený. Potom som vyšiel.“59 

Rýchlo zhotovenú slovenskú národnú zástavu potom vyvesili pred domom Koléničky. Mestské 

zastupiteľstvo nakoniec podpísalo zápisnicu, ktorú vyhotovil notár Mikulecký a zaviazalo sa 

spolupracovať s Brezovou v národných veciach.60 Hurban sa tvrdo vyjadril na adresu jemu 

nenakloneného farára Jána Šulca, ktorého „hodně postrašil, nechce-li s nimi dělat, ať nepřekáží, 

nechce-li vdovu s drobnými sirotami nechat, že žertu již dělat nebudou.“61 Všetky prejavy sa 

podpísali na hlasivkách rečníka: „…ja na žiaden spôsob nemôžem prísť domov – ak nechcem 

na ceste ešte viac zachrípnuť. Ale už mi pani Kolényčka na noc bola pripravila liek na hrdlo, 

a zajtra mi ho bude ešte treba.“62 

Liek zrejme zabral, lebo na druhý deň odišiel agitovať na Turú Lúku a potom sa vrátil 

na Brezovú. Dňa 28. apríla sa konalo zhromaždenie v Brezovej, kde Hurban predniesol 

„Nitrianske žiadosti“. Znovu rečnil, stojac na stole pred zástupom.63 Burcoval v okolí, niektoré 

obce vyvesili slovenské národné zástavy. Ich ochranu a význam Hurban veľmi prežíval, aj 

v Hlbokom sa vyhrážal smrťou, tým ktorí by chceli zástavy odstrániť.64 

Reakcie „maďarónov“ sa potom obmedzili na „na chýry a hrozby, aby vraj dal pozor 

na seba, že by ho J. Dóžov osud nezastihol…“65 Aj Hurbanov svokor, Samuel Jurkovič, písal, 

že „Nepřátelé škripou zubami, hrozá zabit p. Hurbana.“66 Hurbanovi príbuzní a priatelia sa 

obávali odvety. Kalinčiak vraj dostal od strachu hodonku (zimnica). Štefan Konrád, advokát v 

Kunove, a Štefan Šubert zo Senice strojili sa vraj Hurbana zlapať a zabiť. Uhorská vláda proti 

Hurbanovi nariadila vyšetrovanie, no stoliční páni sa neodvážili robiť „inkvizície“ 

v Hlbokom.67 

Tesne pred svojím odchodom do Liptovského Mikuláša na zasadnutie spojené 

s vyhlásením Žiadostí slovenského národa sa Hurban dostal do sporu s barónom Tadeášom 

Schmertzingom. Ten 4. mája v Senici na ulici pred svojím kaštieľom spolu s ôsmimi členmi 

senickej gardy napadol Leopolda (Branka) Abaffyho, študenta, ktorý sprevádzal dve ženy 

(Annu Hurbanovú a Zuzanu Kolényovú). Pri potýčke mu zhodili klobúk a následne roztrhali 

 
59 WINKLER, ref. 7, s. 88; VARSIK, ref. 50, s. 108. 
60 Tamže, s. 108-109. 
61 Tamže, s. 109; WINKLER, ref. 7, s. 88. 
62 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 27. apríla 1848. Citované podľa tamže, s. 88, 87. 
63 WINKLER, ref. 7, s. 88. 
64 Tamže, s. 89. 
65 DOHNÁNY, ref. 51, s. 59. Juraj Dóža bol vodcom neúspešného ľudového povstania v roku 1514. Bol popravený 

obzvlášť krutým spôsobom – posadili ho na rozžeravený železný trón, do ruky mu dali rozžeravené žezlo 
a korunovali rozžeravenou železnou korunou ako sedliackeho kráľa. 

66 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 6. mája 1848 FIŠER, ref. 47, s. 208. 
67 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 6. mája 1848. FIŠER, ref. 47, s. 208; DOHNÁNY, ref. 51, s. 59. 
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„kosírek“ – pierko z klobúka v slovenských farbách – červenej a bielej.68 Hurban 

Schmertzingovi napísal list, kde od baróna požadoval ospravedlnenie a náhradu zničeného 

odevného doplnku.69 Vystrašený Schmertzing poslal Hurbanovi odkaz, že nevie po slovensky 

a aby k nemu prišiel dohodnúť sa. Hurban však nemal čas, odkázal iba, aby bolo nové pero do 

večera doručené do Hlbokého.70 Je zrejmé, že si tým u baróna vyslúžil zjavnú nenávisť, ktorá 

sa ukázala už čoskoro. Barón Schmertzing si dal preložiť list a podal na Hurbana udanie. 

Hurban vlastne odcestoval v pravom čase, pretože začiatkom mája sa v okolí Hlbokého 

situácia nebezpečne vyhrotila. Ešte 3. mája Kazimír Tarnóczy, podžupan Nitrianskej stolice 

nariadil proti Hurbanovi cirkevné vyšetrovanie. Dňa 5. mája bolo tiež vyhlásené stanné právo 

– hoci bolo namierené voči radikálnym pohybom poddaných, bolo ho možné aplikovať aj na 

potlačenie národnostných požiadaviek. Program slovenského národného hnutia obsahoval aj 

sociálno-ekonomické otázky a Hurban v kraji už agitoval v tomto duchu. Neprítomnosť 

Hurbana tiež spôsobila, že sa požiadavky Nitrianskych žiadostí vydali predložiť do Nitry ako 

sídla stolice Karol Bórik a Hurbanov kaplán Jaroslav Ľudovít Šulek. Toto zasadnutie sa totiž 

konalo tiež 10. mája.71 Obaja boli za právne pochybných okolností uväznení.72 Hurbana neskôr 

osud Šuleka trápil aj kvôli tejto skutočnosti.73 Stanné právo sa veľmi hodilo na potlačenie 

akýchkoľvek pohybov – isto nie náhodou vojsko na rozkaz podžupana prišlo 10. mája na čele 

s grófom Jozefom Nyárym aj do Hlbokého. Nyáry ich vyzval, aby sa zriekli Hurbana a aby si 

stali pod maďarské zástavy tak ako Seničania. Nato sa ozval občan z ľudu a opýtal sa grófa, 

čím menom hovorí a prečo na nich poslal vojsko. Odvážny bol aj v prípade obhajoby 

 
68 V tomto období revolúcie boli slovenskými farbami stále slovanská biela a červená. ŠKVARNA, Dušan. 

Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. 
storočia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004, s. 89. List Jozefa Miloslava 
Hurbana Anne Hurbanovej z 25. novembra 1848. WINKLER, ref. 7, s. 127-128. 

69 „Co sme učinili baronovi Schmerzingovi? Vím, my sme pítali od neho červeno-bílý kosírek, který on s osmi 
senickými gardisty našemu príteli, slovenskému študentovi, Brankovi Abafimu roztrhal na verejné ulici v Senici. 
Než co bylo zlého v této žádosti? Jako sme se my v tomto ohledu drželi? My sme se drželi jako stateční rytíři, 
kterí sme se nevinného, v cizím světe postaveného, a však statečného našeho hosta ujali a jeho kosírek navrátění 
mít chtěli! Jako se však držel pan baron Schmerzing? O tom mluviti nechci, nebo kdy bych pustil reč mau – 
nevím zdež by Vám žluč neprekypěla! A ja Vás dráždit nechci! Krátce reknu co udělal pán baron. Pán baron 
Schmerzing dědič grofa Amadeho, bohatý, ozbrojený, v sídelním svém měste, před svým kastýlem vyskočil s osmi 
senickych meštanů synmi, jakožto senickymi gardisty vykročil pravím tento baron na jednoho, neozbrojeného, 
dvé paničky sprovázejícího študenta! Toto učinil – klobúk mu silne z hlavy zrazil, a když si ho študent sam zdvihl 
– z jeho ruk mu ho vytrhli a kosirek rozdrápali – ostatní s baronem spojení seničtí gardisté! Toto prečítejte 
Královskému Komisarovi – celému Hlubokému – celé Senici, ano složte se a dejte toto vytlačit pro celý svět! Vy 
a všickni my se hanbit za svůj skutek jistě nebudeme.“ List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké 
z 18. mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46. 

70 VARSIK, Milan. Dotyky s minulosťou. Martin: Osveta, 1988, s. 191-193. 
71 VARSIK, ref. 50, s. 109. 
72 Bórikovi sa po ceste podarilo ujsť, ale Šulek zomrel po väznení v Komárne. HUČKO, Ján st. Smrť v 

komárňanských kazematách. Talentovaný štúrovec Ľudovít Jaroslav Šulek. In Historická revue, 1996, roč. 7, č. 
9, s. 28. 

73 WINKLER, ref. 7, s. 95. 
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používania slovenských zástav a povedal, že Hlbočania sa nad tým nepozastavia, ak si pán gróf 

vyvesí trebárs somárske uši za klobúk a Seničania si vyvesia na vežu trebárs gate.74 Eskadrónu 

jazdy však bolo treba vydržiavať na útraty obce a Hlbočania v odhodlaní ochabli. Vyhovárali 

sa na Hurbana, že ich zviedol. Do popredia sa dostali Hurbanovi miestni nepriatelia. Vojsko 

bolo aj v Prietrži, Bukovci, Turej Lúke a Vrbovciach. Vojsko nechal podžupan Kazimír 

Tarnóczy premiestniť až po správe Šimona Zmertycha (Smrtiča), že nepokoje v Hlbokom 

utíchli.75 Činil sa aj Schmertzing so senickou gardou.76 O tomto vývoji Hurban nevedel, 

o udalostiach v Hlbokom sa dozvedel až okolo 15. mája od švagra Daniela Slobodu. Hurbanov 

svokor Jurkovič sa o zaťa obával ešte 22. mája: „Kebysme aspoň vedeli, kde je náš milý a drahý 

p. zeť H[urban]. […] Či je v Tatrách, či kde po sirém poli putuje smutný. […] Ach Bože! Kde 

jen upí!“77 

Hurbanovo revolučné naladenie a vystupovanie v predvečer zhromaždenia 

v Liptovskom Mikuláši podtrhuje fakt, že „na schôdzku túto so šabľou pri boku, bielym perom 

a slovenskou kokardou sa vystrojil“.78 Už počas cesty do Liptovského Mikuláša bol 

v Trenčianskej stolici „Urban“ pod dohľadom stoličných úradov (k 7. máju) – vedeli, že 

navštívil sestru v Súľove. V prípade, ak by sa pokúšal poburovať ľud, mali ho bezpečnostní 

komisári poverení jeho sledovaním (Ladislav Csáky zo Žiliny a Ladislav Ullman z Považskej 

Bystrice) zatknúť a dodať do stoličného väzenia.79 

Viliam Pauliny-Tóth pridáva k tejto ceste jeden zaujímavý, no trochu nesúrodý 

fragment: „…Hurban ida cestou predca rozdával príhlasy svoje k národu. V Prievidzi na 

hostinci, hneď po jeho odchode prišli čihári úradov vyšetrujúc zkade išiel, a hneď pandúrov 

poslali za ním; avšak mal on už všade priateľov. Tak riekli jim na hostinci, že tašiel do 

Bánoviec, kdežto on poberal sa do Turca na Žiare. […] V Turci bol vo sv. Martine prítomný na 

schôdzke mešťanstva a na celej ceste nestalo sa mu nič.“80 Osvetľuje tak Hurbanovu trasu, no 

jej priebeh sa zdá primárne nelogický. Cesta ani ďalej neprebiehala celkom hladko: 

 
74 VARSIK, ref. 70, s. 193. 
75 ŠULLA, ref. 26, s. 40. 
76 WINKLER, ref. 7, s. 95. 
77 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 22. mája 1848. FIŠER, ref. 47, s. 215. Jurkovič zapísal aj báseň 

(pieseň na melódiu Gine ojczina): „Zaplač že rod muoj, rod muoj opuštěni – Už H . . . . . vjac medzi náma není. 
Streli naňho sipú špatňi závistňíci – Zaplačte nad rodom moji Vrstovňíci. Zaplač každý, kdožš pojau jeho 
ducha…“ Podľa ŽÁKAVEC, František. Kořeny díla Jurkovičova. In Bratislava. Časopis Učené společnosti 
Šafaříkovy, 1928, roč. 2, s. 134. 

78 DOHNÁNY, ref. 51, s. 61. 
79 FOJTÍK, Juraj. Niekoľko dokumentov k slovenskému povstaniu 1848-49 v Trenčianskej stolici. In HUBENÁK, 

Ladislav a kol. Slavín IV. Historická ročenka západoslovenského kraja. Bratislava: Vydavateľstvo Národného 
výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, 1971, s. 153. Text prináša regesty z dokumentov Antona 
Marczibányiho, vtedajšieho hlavného župana Trenčianskej stolice. 

80 PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 347. 
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„V Ružomberku sa zastavili na nás, na troch vozoch šuhajov, najprv kocúrkovskí mešťania 

a potom aj kocúrkovskí zemania. Ja som bol pri všetkom, pýtali totiž od nás pasy. Ale ja som 

im dal pasy, že odtiahli s hanbou.“81 Hurban a ostatní dorazili do Liptovského Mikuláša 9. 

mája.82 Podžupan Liptovskej stolice Eugen Szentiványi bedlivo sledoval počínanie 

zhromaždených slovenských reprezentantov, no obával sa proti účastníkom zakročiť; 

o udalostiach však informoval viaceré kruhy. Hoci príkaz v skutočnosti vyšiel práve od 

Szentiványho, pod zámienkou príkazu uhorského ministerstva účastníkov rokovaní navštívil 

hlavný slúžny Ján Lehoczky-Múka, spísal menoslov všetkých účastníkov porady a kontroloval 

aj cestovné listy. Michal Miloslav Hodža ho informoval, že ide o poradu kvôli petícii 

panovníkovi, snemu a vláde. Ján Francisci so Štefanom Markom Daxnerom mu ochotne 

nadiktovali údaje (meno, bývanie, povolanie). Francisci už vtedy správne uvažoval, že nie je 

možné, aby za jeden deň prišiel prípis z Pešti, no spájal ho s predchádzajúcimi nariadeniami.83 

Hurban nebol prioritou záujmu Szentiványho, upriamil sa na bratov Hodžovcov a Štúra.84 

Legálne síce nebolo možné voči zhromaždeným použiť sankcie stanného práva 

vyhláseného v slovenských stoliciach 5. mája, keďže to bolo podmienené ozbrojeným odporom 

„páchateľov“, no požiadavka vlastníckych práv ľudu a dovŕšenia procesu rušenia poddanstva 

obsiahnutá vo viacerých textoch slovenských „žiadostí“ z jari 1848 dávala možnosť apriórneho 

zásahu.85 Na Hurbana nebol v tomto období vypísaný celoštátny zatykač, tie zachované 

pochádzajú až z neskoršieho obdobia.86 Avšak to nič nemení na fakte, že Hurban bol 

prenasledovaný, hoci hlavne zo svojvôle stoličných orgánov. Na reálnom výsledku – osude 

podobnom osudu Viliama Šuleka či Ľudovíta Jaroslava Šuleka by forma či proveniencia 

príkazu na zadržanie nič nezmenila – Nuž alebo veď lapeným byť toho času od vzteklých 

modloslužobníkov Kossuthových neznačilo pre Slovana inšie ako lebo šibenicu alebo mučiareň 

 
81 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 10. mája 1848. WINKLER, ref. 7, s. 92. 
82 Kronika liptovsko-mikulášska z rokov 1848–1849. In Slovenské pohľady, 1894, roč. 14, soš. 7, s. 443. 
83 RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. I-1. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1937, s. 

298-301; Tamže, I-2, s. 306, 331-333; FRANCISCI, ref. 44, s. 151-152, 344; porovnaj SOJKOVÁ, Zdenka. 
Skvitne ešte život. Kniha o Ľudovítovi Štúrovi. Martin: Matica slovenská, 2006, s. 128. 

84 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 300; Tamže, I-2, s. 210-213, 215-216, 222-224. Pozri aj DEMMEL, Jószef. Ľudovít 
Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. Bratislava: Kalligram, 2015, s. 262-263. 

85 PODOLAN, ref. 1, s. 84, pozn. 55. Zaujímavé je, že A. Pechány odôvodňoval zásah uhorskej vlády v podobe 
stanného práva práve národnými pohybmi: „Chýry o národnostných pohyboch nemile dojali každého uhorského 
vlastenca… […] V stoličných sídlach vydržiavané boli porady a posielané boli prípisy uhorskej vláde, aby proti 
buričom čo najprísnejšie zakročila. Konečne sa vláda odhodlala porobiť prísne poriadky, aby ďalšiemu 
poburovaniu konec učinila.“ PECHÁNY, Adolf. Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848-49. Budapešť: 
Uhorsko-Krajinský Vzdelávací Spolok Slovenský, 1903, s. 38-39. 

86 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 379-380; HUČKO, Ján. Život a dielo Ľudovíta Štúra. Martin: Osveta, 1984, s. 165; 
ŠKVARNA, Dušan. Ľudovít Štúr a rok 1848. In SEDLÁK, Imrich (ed.) Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti 
a súčasnosti. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997, s. 107-108; FRANCISCI, ref. 44, s. 344, 400. 
Porovnaj RAPANT, ref. 83, I-2, s. 228-230, 232-234 (81., 83.). Pozri aj PODOLAN, ref. 1, s. 84, pozn. 57. 
Porovnaj DEMMEL, ref. 84, s. 259-263. 
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v Komárne…“.87 Hurban si bol nebezpečenstva vedomý – pri vyhlasovaní Žiadostí 

slovenského národa v Ondrašovej sa vyjadril, že možno bude aj visieť na šibenici, no národ, 

vlasť na neho nezabudne. Tešil sa priaznivcom a opäť sa smrťou vyhrážal protivníkom.88 

Podľa Josefa Václava Friča kvôli Žiadostiam slovenského národa boli na slovenských 

exponentov hneď vydané „průhonné listy“.89 Podľa Adolfa Pechániho uhorská „Vláda vyslala 

do Liptova krajinského komisára v osobe Karola Szentiványho, ktorý voči Hodžovi a jeho 

súdruhom zaviedol prísne vyšetrovanie. Prísne vyšetrovanie bolo zavedené aj proti Hurbanovi 

a vôbec prísne stíhali vrchnosti každého, o kom sa presvedčili, že s národnými agitátormi stojí 

v užšom spojení. Gardy hornej trenčianskej dostaly rozkaz, aby Hurbana a Štúra chytily, keď 

sa budú z Lipt. Sv. Mikuláša domov vracať a aby ich vrchnosti odovzdaly.“90 Viliam Pauliny-

Tóth tiež napísal: „…aj do Liptova prišiel rozkaz, pochytať účastníkov shromaždenia národne 

smýšlajúcich.“91 Podľa Júliusa Bodnára „[z]vláště bolo nariadené od peštianskeho 

ministeriumu Hurbana chytiť.“92 

 
87 HURBAN, ref. 4, kniha štvrtá, I. Podobne na osud zadržaných nazeral i J. Podhradský v tragédii Holuby a Šulek 

očami postavy „fiškáľa“. Naznačil tu aj možný osud Hurbana: „Dačo bych ja tých dau pod štatárium. Ja by 
som každieho Ráca aj Jelačiča aj Hurbana dau najprv pevno zviazať. […] Všetkým by som dau najprv do 
každieho prsta za nochty tlstú ihlu dobre hlboko vraziť. Potom by som im dau s tupým nožom prsty, nos, uši a 
jazyk odrezať. […] A teprv by som im ruky a nohy odpiluvau. Tak by som ich dau zamotať do slamy, pres poly 
na drevo zapchnúť; tú slamu na nich zapáliť — a tak by som ích dva dni na slabom ohni pražiu.“ 
PODHRADSKÝ, Jozef. Holuby a Šulek. [online] Dostupné na internete: 
<https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1266/Podhradsky_Holuby-a-Sulek/6> [2020-12-12]; KODAJOVÁ, Daniela. 
Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 1918. In MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická 
pamäť. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012, s. 153-156. Ľ. J. Šulek bol väznený bez obvinenia a rozsudku 
a oslabenie väzením v Komárne neprežil. HUČKO, ref. 72, s. 28. 

88 WINKLER, ref. 7, s. 93. 
89 Nie je zrejmé, či tým myslel „zatykače“, alebo inú menej formálnu formu dokumentu na zadržanie. FRIČ, 

Jos[ef]. V[áclav]. Dr. Josef Miloslav Hurban. Posmrtná vzpomínka. In Osveta, 1888, roč. 18, č. 4, s. 368. Frič 
mylne písal, že Hurban a Štúr utekali najprv do Viedne a potom do Prahy. 

90 PECHÁNY, ref. 85, s. 38-39. 
91 PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 347. Paulíny-Tóth ho ale dokladá retrospektívne dokladom z 8. júna 1848. 

– „Körlevél . Bizonyos tudomásom szerint a panszláv törekvések házánk több részeiben honárulási irányban 
merälvén fel, 's vétkés propagandájukat a tót ajku lakossággal biró megyékben 's városokban küldönczeuk által 
izgatólag terjeszteni merészelvén; at. ď. Budapest junnius 8-kán 1848. Belügyminister Szemere Bertalan.“ 

92 BODNÁR, Julius. Dr. Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888). Jeho život a dielo. Bratislava: Nákladom 
vydavateľského družstva v Bratislave, 1925, s. 37. Porovnaj „Od ministéria naložené bolo Hurbana chytiť 
akýmkoľvek spôsobom.“ DOHNÁNY, ref. 51, s. 69. 
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Z Liptovského Mikuláša sa Hurban vracal spolu s Abaffym 12. mája.93 Prenocovali 

v Jasenovej a na druhý deň, 13. mája,94 sa Hurban vydal cez Varín a Žilinu do Súľova, Abaffy 

zase k Eugenovi Geromettovi do Bytče.95 „Ešte mi raz na ceste napadlo – abych len dal hnať 

kone zrovna domov a nestavovať sa ani v Súľove, ani nikde, ale vtom ma hneď anjel môj polapí 

za ruku a pošepnul mi: ‚Nie, ktovie, či vidíš viac svoju sestru‘; – dňa 13. v noci som dorazil do 

Súľova… Mlčky som sa viezol popod skaly dumné a srdcom mojím tiekli smutné myšlienky, 

nevedel som. Ale duch predsa videl, čo ma čaká za novina v Súľove. Klepem na dvere – klepem 

na okno – otvoria sa dvere, a tam vidím zúfalé tri postavy – a letia mi všetci v náručie s plačom! 

Prvý pohľad môj padol na Teba, lebo som v Pavlovi [Šajánkovi] videl Teba! [t. j. manželku] 

‚Čo robí žena moja?‘ – spýtal som sa. A on vyhodil pár slov o nebezpečenstve – a abych sa 

domov nevracal. – ‚Nie, ja idem domov,‘ povedal som. ‚Nech ma len lapia, veď uvidia, čo 

znamená spravodlivých ľudí lapať.‘ – ‚To nesmie byť,‘ odpovedal kostolník, ‚a keď oni pôjdu, 

ja tu zostanem, abych nebol svedkom toho nešťastia!‘ – Ja som dlho stál na svojom, až ma 

premohli tieto dva dôvody Pavlove: ‚Pani farárka to mať chcú, aby nešli domov, ‘ – a druhý – 

‚ani domov nedôjdu, čo ich lapia cudzí ľudia!‘ A vyrozprával mi, že ho lapili v Bystrici 

(Považskej) a pýtali sa ho, či je on nie ten Hurban. – A vskutku dobre som urobil. – Ty si môj 

anjel strážca! Ty si ma vyslobodila v prvom nebezpečenstve. Do nebezpečenstva sa ísť nebojím, 

ale lapiť sa dať na ceste bez dokázania dačoho, to bych nechcel. Poslúchol som teda a – 

a nechajúc Ťa na Boha, odišiel som včasne ráno (14. mája) do bezpečnejšieho kraja, ako je 

Trenčiansky, nechajúc všetko tak, čo som mal, a vezmúc so sebou iba pištoľku…“96 Okrem 

pištole si vzal 30 zlatých (25 zlatých poslal žene) a tri čisté košele, ktoré mu preprala sestra.97 

Začala sa jeho etapa života na úteku. 

 
93 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378-379. Podľa A. Pechányho „Hurban odcestoval z Lipt. Sv. Mikuláša o deň neskôr 

než Štúr. Obišiel stráže gardistov, vyberúc sa bočnou cestou do Súľova, kde jeho sestra bývala. Odtiaľto utiekol 
14. mája, údajne preoblečený v drotárskych šatách, lebo ho už gardisti hľadali. Domov ísť sa obával, aby ho 
nelapili, pospiechal teda za Štúrom na Moravu a spolu cestovali potom do Prahy. Za nimi utekal aj Michal 
Hodža.“ PECHÁNY, ref. 85, s. 39. Štúr však z Liptovského Mikuláša vyrazil oveľa neskôr ako Hurban, až 24. 
mája. Podrobne pozri PODOLAN, ref. 1, s. 83. V súvislosti s prenasledovaním Štúra, Hurbana a Hodžu je 
v súvislosti s pomocou pri ich úteku spomínaný aj Samuel Novák (1816 – 1895), avšak nie je jasné koho a akej 
situácie sa mala týkať. MAŤOVČÍK, Augustín a kol. Slovenský biografický slovník. Zv. IV. M-Q, Martin: Matica 
slovenská, 1990, s. 306; JEDLÁKOVÁ, Renáta. Ľudovít Štúr a oravskí štúrovci. In Ľudovít Štúr a štúrovci. 
Zborník z konferencie. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2015, s. 36. 

94 List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA , sign. M 23 V 46. 
95 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378. 
96 DOHNÁNY, ref. 51, s. 67-68. Podozrenia Šajánka zbavil iba opálený chrbát a mozole na rukách. Tamže, s. 168. 
97 WINKLER, ref. 7, s. 93. 
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V Súľove žila Hurbanova sestra Terézia Zuzana (1814 – 1858), vydatá za miestneho 

učiteľa na evanjelickej škole, Karola Žarnovického (1817 – 1886).98 Hurbana tu už čakal jeho 

kostolník Pavol Šajánek, ktorého mu v ústrety poslala Hurbanova žena, aby ho informoval 

o udalostiach v Hlbokom.99 Anna Hurbanová nevedela, že sa manžel zastaví v Súľove; Šajánek 

sem dorazil tesne pred Hurbanom.100 Hurban následne poslal svoj povoz aj s kostolníkom do 

Hlbokého a sám sa rozhodol uchýliť k švagrovi Danielovi Slobodovi (1809 – 1888) na Moravu, 

do Rusavy.101 Hurbanovi pomohol zorganizovať útek súľovský evanjelický farár Pavol Tešedík 

ml., ktorý poveril sprevádzaním Hurbana až na moravskú hranicu svojho kostolníka Jána 

Tinku.102 Bola to zrejme najkratšia trasa zo Súľova cez dolinu obce Štiavnik a hrebeň 

Javorníkov k moravskej hranici a na Morave k Velkým Karloviciam a následne cez Karolinku, 

Vsetín a Hošťálkovú.103 Do Rusavy dorazil 15. mája.104 Podľa Dohnányho prišla Hurbana 

hľadať promaďarská deputácia k jeho sestre tesne po jeho odchode zo Súľova.105 Hurbanovu 

sestru kvôli zmieneným udalostiam vypočúval v Žiline tri hodiny komisár Balogh 10. decembra 

1848. Do Súľova ju odišiel zaistiť župný zriadenec Benyovský, ktorý ju zastihol na ulici pri 

vyprevádzaní známej a nedovolil jej zobrať si teplejšie oblečenie. Terézia cestou prechladla, 

vážne ochorela a liečila sa niekoľko týždňov.106 Toto počiatočné ochorenie mohlo viesť k jej 

predčasnej smrti na chrípku/zápal pľúc v roku 1858. 

 
98 Hurban ju zrejme niekoľkokrát navštívil pri svojich cestách. MOLDA, Rastislav. Človek a jeho vzťah k prírode 

v Hurbanovej reflexii. In KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v 
spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 173; KEREŠOVÁ, Michaela. Hurbanova sestra. In KLÁTIK, 
Miloš (ed.). Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ. Tranoscius: Liptovský Mikuláš, 2017, s. 121, 
133. 

99 PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 347; RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378-379. 
100 DOHNÁNY, ref. 51, s 167-168. 
101 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378. 
102 Podľa tradovaného svedectva Ondreja Pecku, evanjelického farára v Súľove, zachyteného v 20. storočí (1987): 

„Pán farár Pavol Tešedík dal si zavolať kostolníka Tinku a nakázal mu: Vezmeš sekeru a pílu a pôjdeš do hory 
akoby strom podriezať, s tebou pôjde tento pán, ty ho nepoznáš, nepýtaj sa teraz, kto je to, ani nikomu o ňom 
nehovor, len ho maj pekne na starosti, pôjdeš s ním cez horu tak, aby si ho previedol odtiaľto cez Váh a potom 
k moravskej hranici. Ďalej sa nebudeš starať. Keď sa vrátiš, povieš mi ako si pochodil , a ja ti poviem viac. 
Kostolník Tinko poslúchol.“ Popísanú príhodu nie je možné overiť, no priebeh udalostí je veľmi pravdepodobný. 
Pavol Tešedík ml. pôsobil v Súľove v rokoch 1820 – 1856, Ján Tinko ml. (1820 – 1877) ako kostolník bol 
v kontakte s K. Žarnovickým i jeho ženou a azda mohol poznať i Hurbana. Ten Súľov navštívil zrejme 
niekoľkokrát, doložená je návšteva v auguste 1843. KEREŠOVÁ, ref. 98, s. 123, 121. 

103 Tamže, s. 124; ŠKVARNA, Dušan. Tribún ľudu a vodca národného hnutia. In PETRANSKÁ ROLKOVÁ, 
Natália (ed.). Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária Národnej 
rady Slovenskej republiky, 2017, s. 83. 

104 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378. Podľa Dohnányho to bolo v ten istý deň, ako vyrazil, teda 14. mája. DOHNÁNY, 
ref. 51, s. 68. 

105 Tamže, s. 68. 
106 Z horné trenčánské. In Slovenské noviny, 1850, roč. 2, č. 8 (19.1.1850), s. 31; Život a příroda. In Slovenské 

noviny , 1858, roč. 7, č. 11 (26. 1. 1858), s. 42; KEREŠOVÁ, ref. 98, s. 124; ŠIŠMIŠ, Milan st. Z rodových a 
rodinných vzťahov. In PETRANSKÁ ROLKOVÁ, Natália (ed.). Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda 
Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 225-226. 
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Kostolník Šajánek sa vracal s paholkom Martinom Žákom-Ukáčom, ktorý viezol 

Hurbana do Liptovského Mikuláša.107 Na ceste do Hlbokého, v Prietrži príslušníci senickej 

gardy zajali Žáka i Hurbanov voz a kone. Zrejme ho spočiatku považovali naozaj za 

Hurbana.108 Následne sa domnievali, že Hurban sa ukrýva v Prietrži u evanjelického farára 

Paulínyho. Garda sem vtrhla pod vedením kapitána Brunovského a Schmertzing a Nyáry 

s natiahnutými pištoľami žiadali Paulínyho, aby im vydal Hurbana. Jeho tvrdeniu, že Hurban u 

neho nie je, neverili a potom čo prehľadali faru, hľadali aj vo vedľajších hospodárskych 

budovách, pichali do slamy a sena, ba otvorili aj kryptu pod kostolom, kde poprehadzovali a 

čiastočne aj rozštiepali rakvy.109 Keď nenašli Hurbana v Prietrži, vydali sa ho hľadať do 

najbližších obcí, pričom uhnali Hurbanove kone do úmoru.110 Neúspešné hľadanie pre nich 

znamenalo posmech a ďalšie budovanie mýtu o Hurbanových nadprirodzených schopnostiach. 

Hurbana znovu hľadali aj na fare v Hlbokom, kam Nyáry a Schmertzing vrazili do izby 

k Hurbanovej tehotnej manželke so šabľou v ruke.111 Znechutení neúspešným hľadaním sa 

rozhodli pre odpornú hru – v Hlbokom postavili šibenicu z dreva určeného na školskú budovu 

a strašili Hurbanovu ženu, že Hurbana už chytili a idú obesiť.112 Šibenicu neskôr premiestnili 

nad dedinu.113 Išlo o cielený psychologický teror mierený na Hurbanovu rodinu a prívržencov. 

S tým súvisí aj skutočnosť, že sa Hurbanova žena nesmela vzdialiť z domu – „…z dvora vynsť“ 

 
107 VARSIK, ref. 70, s. 196; ŠULLA, ref. 26, s. 30, 40. 
108 DOHNÁNY, ref. 51, s. 69. Porovnaj VARSIK, ref. 70, s. 194-196. 
109 „Slyšim: Kterak Gróf Nári a baron Schmerzing s nataženými pistolemi žádali p. Paulíniho, faraře Přítržského 

s tridceti jinými Senickými gardisty, jako Kapsovci, Stetkovci, Zelenkem a jinými do slámy štuchali mne 
hledajíce, kterak tito s 80 vojaky faru přítržskau zaujali, kterak se až k mrtvym, to jest do Kripty vlámali, tam 
rakve prohazovali, štípali, (pri čemž z mrtých svícen a prstene ukradnuty prý byli) i tam opet jen mne vztěkle 
hledajíce!“ List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46. 
Dohnány píše iba o národnosti horlivej senickej gardy (číri Slováci) a pri historke o hľadaní Hurbana v Prietrži 
spomína iba hľadanie v krypte. DOHNÁNY, ref. 51, s. 69. 

110 RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378-379. „A však teď opet dosléchám co se stalo s mými Koňmi a mym vozem, co se 
dálo v Hlubokém a v Přítrži, kamž můj vůz dovezen byl! […] Kterak na ukradených mne koních a vozíku mém 
celé okolí tak divoce objížděli tito dva páni magnáši, že se až Konů pěny kydali!“ List Jozefa Miloslava Hurbana 
farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46; DOHNÁNY, ref. 51, s. 168. 

111 „Kterak do samých svetnic mých k mojí ženě se Gróf Ňari a Smercing ze šablí prodral – a tam mne hledal,…“ 
List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46; pozri aj 
POKORNÝ, Rudolf. Z potulek po Slovensku. Diel I. Praha: Nákladem spisovatelovým, 1883, s. 16. „Ještě před 
povstáním slídili gardisté v okolí hlubockém po Hurbanovi, jehož ministerstvo uherské rádo by bylo dostalo.“ 

112 DOHNÁNY, ref. 51, s. 69; POKORNÝ, ref. 111, s. 16; RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378-379; WINKLER, ref. 7, 
s. 95. 

113 DOHNÁNY, ref. 51, s. 69. ŠULLA, ref. 26, s. 40. RAPANT, ref. 83, I-1, s. 378-379. „Kterak z cirkevního pred 
Hlubockau farau složeného a ku stavení školního určeného dříví šibenici učinili, před faru a Kostel boží ji 
postavili, na ní mne zavesit vyhrožovali, potom však nad dědinu ji postavili!“ List Jozefa Miloslava Hurbana 
farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46. 



HISTORIA NOVA 18 

43 

bez vedomia richtára Chomutára, promaďarského priaznivca.114 Hurbana sa rôznymi spôsobmi 

snažili poškodiť aj ekonomicky.115 

V 60. rokoch potom v časopise Evanjelik anonymný „saused Březowského“ Hurbana 

obvinil, že rozkradol materiál na stavbu školy (!). V anonymnom pisateľovi Hurban 

identifikoval vtedy už sobotištského učiteľa Daniela Mandelíka (zaťa Tesáka). Hurban sa 

bránil, že práve Mandelík ako učiteľ v Hlbokom mal materiál postrážiť, keďže on sám bol na 

úteku. Konečne, bol to Mandelíkov priateľ Jano Pálka, ktorý z dreva postavil onú šibenicu, kde 

napísal, že na nej má visieť Hurban. „On byl [Mandelík] wůdcem lidu onoho času když nás 

doma nebylo, či upomenul přítele swého, tesáře ssibenic, aby se Boha bál a z dřewa cirkewního 

ssibenice netesářil? Neupomenul, ale wysedával sám s tou luzou.“116 

Hurban sa až v Rusave okolo 15. mája dozvedel ďalšie podrobnosti, čo sa dialo 

v Hlbokom počas jeho neprítomnosti. Napísal vtedy list manželke, aj svojim farníkom, kde im 

s cieľom zamedziť škodám na ich majetku i životoch vysvetľoval, ako sa majú správať. Hurban 

stále veril v úpravy v súlade so zákonmi, keďže si bol vedomý, že sa on či jeho farníci 

nedopustili ničoho nezákonného. Z opatrnosti a obáv z fanatizmu, ktorý prekračoval všetky 

medze a zákony, sa utiahol do bezpečia.117 O mieste svojho pobytu pritom s ohľadom na svoju 

bezpečnosť fabuloval – „Psal sem na bezpečném míste v Slovenských Tatrách“118 Oprávnene, 

lebo list sa k adresátom nedostal, zadržal ho gróf Nyáry a k Hlbočanom sa dostal až 3. marca 

 
114 PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 347. 
115 „…když onino šlechetní Magnáši odejdau mau pozůstalau rodinu trápili, pichali, pronasledovali! Kterak 

rychtář Chomutár, Pavel Holický a ostatní zlomyslní lidé mé ženě posměchy vystrájali, Žida Marháče kravu 
mau kúpivšího s peňezi odstranili, aby je vydati nemusil mojím domácím! Ach kdo by ale všecko vypočítal, co 
ja od hodnověrnych lidí po tyto dny o ich nepravostech uslyšel!“ List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce 
Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46. 

116 HURBAN, ref. 43, s. 260-263; KOVÁČ, Martin. Štúrovci, ako ste ich nepoznali. Protestantský patent z roku 
1859 a jeho vplyv na duchovné prebudenie v Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku. Bratislava: Porta libri, 2012, s. 
157. 

117 „I ponáhlel sem se velmi domu, takže sem dne 13ho Maje skutečně na spáteční cestě byl, když mi všecko 
vyprávěno co se dělo u Vás! Ja pospíchal domu v důvěře k zákonům, a hroze v duchu zákonem! Nebo všecku 
důvěru mám do zákona krajinského, který nedopustí bez vyslechnutí odsuzovat žádného. Avšak byl sem 
přesvědčen, že jsau o můj život nekteří vzteklenci, kteríž neznají uctit osoby ani zákona. Vyhnul sem tedy dravým 
zvěrům a poslal jen své Koně s vozíkem domů, sam zůstav po dnes zde v tichém lůnu naších Tater. Mám zato – 
že až ochládne vztek divých a zákonnímu pokračování se cesta usnadní, i ja své žaloby pozdvihnaut budu moci, 
a celé okolí naše bude svědkem při naší! […] Přesvedčíte se tedy snadně, že sem ja nemohl míti důvěru do 
takovýchto lidí, a práve proto dosud navrátiti sem se nechtěl. Že sem spravedlivý, zákonný člověk o tom 
nepotřebuji Vam psati, Vy víte všecko – nebo sem o všem verejně rokoval a jednal. Co sem činil to je napsáno. 
Žádosti naše nám způsobili dobré jmeno po celém rakúskem Slovanství, i ve Vídni se o nás právě proto dobre 
mluví! Nemám se tedy z čeho ospravedlňovat!“ List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. 
mája 1848. SNK-LA, sign. M 23 V 46. 

118 List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA , sign. M 23 V 46. Hurban tiež 
v korešpondencii vystupuje pod krycím menom Bobrovčák či Bobrovský. List Daniela Slobodu Samuelovi 
Jurkovičovi z 23. mája 1848. ŠARLUŠKA, ref. 48, s. 171; List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 25. 
mája 1848. FIŠER, ref. 47, s. 218. 
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1849, po tom, čo cisárske vojsko obsadilo Nyáryho kaštieľ.119 Hoci najprv Hurban vyzýval 

k pokojnému prijatiu vojska, čoskoro mal i nápad s pomocou miestnych obyvateľov vyhnať 

vojsko.120 Sám bol odhodlaný na všetko: „Ja, keby mi dnes prišlo umrieť, vďačne sa rozlúčim 

so svetom, lebo môžem povedať, že som už videl vek slovanskej slávy a slobody.“121 Po svojich 

zážitkoch sa chcel ešte čím skôr zapojiť do revolúcie: „Mám zaiste tú najistejšiu nádej, že 

stadiaľ, skadiaľ som počal myšlienkou rúbať, začnem aj mečom máchať.“122 „…Jedine ma 

v túto chvíľu upokojuje, že už vieš, kde som, a že sa nepodarilo nepriateľom našim hodiť mi na 

ruky i jazyk reťaz otrockú. To ma upokojuje.“123 

Už 17. mája sa snažil vybaviť pre svoju rodinu bezpečné útočisko v Prahe, kvôli čomu 

písal J. V. Fričovi.124 Odpoveď prišla až deň po jeho odchode do Prahy: „O tobě sme slyšeli žes 

zatknut, těší mne že není tomu tak.“125 Najprv však vyslal švagra Slobodu po manželku a syna 

Svätozára. Pod zámienkou, že ide vyprevadiť švagra, Anna Hurbanová zobrala dieťa a 

najpotrebnejšie veci a ušla.126 Úspešne prekročili hranicu a dostala sa k manželovi v Rusave. 

Samuel Jurkovič tiež zrejme pôvodne uvažoval, že by dcéra prišla k nemu do Sobotišťa.127 Aj 

on sám sa radšej pre bezpečie presťahoval do Brezovej.128 Keď do Rusavy dorazila Anna so 

Svätozárom, Hurban tu s nimi krátko pobudol a 22. mája 1848 sa pobral do Prahy.129 

Ako sme už spomenuli, Hurban sa doslova stratil, a o jeho úteku potom vznikali fámy. 

Až nábožný pohľad očami ľudu máme zachytený ešte z Hurbanovho agitačného turné v apríli 

1848: „Tam že se zeptávala ženička jedna: „Kdo je to?“ Řekli jí, p. farár hlubocký. Ona, „to 

není člověk, to je anjel, člověk by tak rečnit nemohl, to je anjel. Zatni mu do tváře a uvidíš, že 

mu krev nepoteče, strel doňho, probodni ho, uvidíš, že se ho zbroj nechyti!“130 Významným 

 
119 Podľa prípisov k listu: List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké z 18. mája 1848. SNK-LA , sign. 

M 23 V 46. 
120 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 20. mája 1848. RAPANT, ref. 83, V-1, s. 109. 
121 Citované podľa WINKLER, ref. 7, s. 94. 
122 Citované podľa tamže, s. 96. 
123 Citované podľa tamže, s. 95. 
124 Tamže, s. 95. 
125 List Josefa Václava Friča Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 20. mája 1848. Citované podľa listu Daniela 

Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája 1848. ŠARLUŠKA, ref. 48, s. 172. 
126 PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 347; VARSIK, ref. 70, s. 196. 
127 „Divíte se, že sme Aničku neposlali k Vám? Nedivte se, tamější vzduch by jí byl teraz nezdravý.“ List Daniela 

Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája. ŠARLUŠKA, ref. 48, s. 172 
128 Uvažoval o tom zrejme ešte okolo 20. mája. List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája 1848. 

Tamže, s. 172; List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 25. mája 1848. FIŠER, ref. 47, s. 218. 
129 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája 1848. ŠARLUŠKA, ref. 48, s. 171. 
130 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 6. mája 1848. FIŠER, ref. 47, s. 206; TÁBORSKÝ, Fr[antišek]. 

U Hurbanovy studánky na Rusavě. (K 40. výročí J. M. Hurbana a Daniele Slobody). In Bratislava. Časopis 
Učené společnosti Šafaříkovy, 1928, roč. 2, s. 498; TÁBORSKÝ, František. Rusava. Život valašské dědiny. 
Olomouc: R. Promberger, 1928, s. 131. Pozri aj KRČMÉRY, Štefan. Ozvena Veľkej Moravy v slovenskej 
literatúre. In STANISLAV, Ján (ed.). Ríša veľkomoravská. Praha: Nakladateľ L. Mazáč, 1933, s. 430. 
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bodom v mýtizovanom obraze bolo domnelé Hurbanovo zmiznutie z Prietrže. Treba zvýrazniť, 

že Hurban tam vtedy vôbec nebol, hoci si gardy a aj miestni obyvatelia mysleli opak. Hurbanov 

„zázračný“ útek z Prietrže bol potom následne rozvíjaný o ďalšie a ďalšie podrobnosti či línie. 

Posilňovalo ich márne pátranie po Hurbanovi na rôznych miestach, no i skutočnosť, že sa do 

Hlbokého vrátili iba jeho kone a povoz.131 Až rozprávkový charakter fám spomenul už M. 

Dohnány: „Jedni vraveli, že v drotárskych šatách preoblečený utiekol na Moravu; druhí, že 

ako olejkár chodí po Slovensku a búri ľud proti Maďarom atď. Spomenutie zasluhuje povesť 

fantastická, dľa ktorej Hurbanove kone vraj bez pána a bez kočiša do jednej tmavej doliny či 

jaskyne vrazili a tak dlho dupotali, kým odvedené neboli.“132 Sčasti tieto fámy zachytil sám 

Hurban aj jeho okolie, opakoval Mikuláš Dohnány a Adolf Pechány, ďalšiu vrstvu s oporou 

v ústnom podaní zaznamenal už v 20. storočí Július Bodnár a v rámci regulárneho 

etnologického výskumu v okolí Hlbokého i Myjavy Ján Michálek.133 

Neúspešné hľadanie Hurbana v Prietrži sa malo opakovať: „Raz sa im bol ukryl 

v jesenákovskej krypte, pod starým artikulárnym chrámom, ale nenašli ho. Upozornení na tento 

úkryt, druhý raz vnikli sem a rozmetali všetky rakve mrtvých, pohýbali kosti zosnulých a od 

vtedy viac ani neboly do poriadku uvedené, ale pri stavbe nového chrámu zamurované. Na toto 

hľadanie vzťahuje sa pieseň: „Tá senická gárda po poli behala, / v prietržskom kostole 

 
K problematike „kultu“ a lokálneho podania postavy Hurbana pozri MANNOVÁ, Elena. „Meruôsmy“ 
v médiách spomínania a zabúdania. In MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava: 
Historický ústav SAV, 2012, s. 19; ŠKVARNA, Dušan. Obraz rokov 1848/49 v slovenskej kultúre (od polovice 
19. storočia po súčasnosť) In MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava: 
Historický ústav SAV, 2012, s. 38-39. 

131 DOHNÁNY, ref. 51, s. 69. 
132 Tamže, s. 68-69. O úteku v drotárskych šatách aj A. Pechány. PECHÁNY, ref. 85, s. 39. Okrem motívu 

prestrojenia i istý negatívny maďarský (hetero)stereotyp. MOLDA, Rastislav. Ideálny obraz národa. 
Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia. Martin: 
Matica slovenská, 2015, s. 145-149; ŠKVARNA, ref. 68, s. 72; KURHAJCOVÁ, Alica. Naničhodný kňaz, 
pansláv aj velikán slovenského triumvirátu: Hurban a hurbanisti v historických prácach Adolfa Pechánya 
a Lajosa Steiera In KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť 
v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 285; KISS, László. Obraz Slovákov u Maďarov v reformnom 
období. In BORBÉLY, Zoltán – KÓNYOVÁ, Annamária (ed.). Historia Nostra. Sociálno historické štúdie zo 
spoločnej slovensko-maďarskej minulosti. Prešov: Prešovská univerzita, 2015, s. 33-46. [online] Dostupné na 
internete: <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Konyova1/subor/Kiss.pdf> [19-9-2019] 

133 S ohľadom na skutočnosť, že historky zachytené o Hurbanovi pokrývajú „alternatívny“ výklad reality, je 
nemysliteľné, aby bol ich vznik umelo podmienený. Prirodzene, tie zachytené v 20. storočí možno brať iba ako 
ilustráciu ľudovej tvorivosti, hoci pôvodné jadro príbehov je zreteľné. Pozri MICHÁLEK, Ján. Udalosti 
revolučných rokov 1848 – 1849 v ústnom podaní. In Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – 
Musaica, 1966, roč. 27 (6), s. 134-138. Zaznamenané texty v pôvodnom nárečí pozri v MICHÁLEK, Ján. 
Postava Jozefa Miloslava Hurbana v ľudovom rozprávaní. In Zborník slovenského národného múzea – 
Etnografia 19, 1978, roč. 72, Martin: Osveta, 1978, s. 227-241. Pozri aj Zvonové studničky. Slovenské ľudové 
povesti. Bratislava: Tatran, 1990, passim; MORAVČÍK, Štefan. Zlatá kniha Záhoria. Martin: Matica slovenská, 
2003, s. 115-116. 



HISTORIA NOVA 18 

46 

Hurbana hľadala.“134 Údajne podľa rozprávania Ladislava Paulinyho (1815 – 1906) sa vtedy 

(?) skryl v raži na poli nad kostolom, kde ho tiež nenašli. Hurban si vraj z toho neskôr spravil 

žart – že keď ho hľadali medzi živými, bol medzi mŕtvymi a keď pátrali po ňom medzi mŕtvymi, 

tešil sa so živými.135 Účasť na pomoci Hurbanovi si chceli pripísať viacerí občania a vymýšľali 

aj nové spôsoby ako údajne Hurban prekabátil svojich prenasledovateľov. Už sme spomenuli, 

že sa mal prestrojiť za drotára či olejkára. Inokedy sa mal zachrániť v prestrojení za smoliara.136 

Rovnako sa mal Hurban v núdzi prezliecť za sluhu – paholka.137 Ďalšie príbehy hovoria, ako 

sa Hurban ukryl do hnoja,138 alebo ako mu k záchrane pomohol obyčajný pavúk.139 

Už predošlý Hurbanov útek a fámy okolo neho dávali vznik ďalším. Mali ho chytiť 

v Berlíne (!) a doviesť pod šibenicu, ale vtedy im vraj ukázal „hviezdy na prsiach“ a potom ho 

pustili.140 Odraz tejto fámy nájdeme i v popise Hurbana na zatykači na Štúra, Hurbana a Hodžu 

z októbra 1848: „Podla chýru má velkú bradu a falessné kríže a hwezdy.“ (teda Orden; rády, 

medaile).141 Okrem toho mal mať Hurban aj zázračný prsteň, ktorý mu dával moc premeniť sa 

na zajaca a utiecť. Preto, keď prostí ľudia videli počas jeho rečnenia na jeho ľavom ukazováku 

prsteň, prežehnávali sa.142 Fámy vôbec hovorili o Hurbanovej nezraniteľnosti a schopnosti 

prevteľovať sa, čo pôsobilo hlavne na prostý ľud.143 Táto predstava vznikla ešte počas 

Hurbanových aktivít na jar 1848. Zrejme až kontamináciou správ vznikli aj historky o tom, že 

Hurban pôsobil v prestrojení (napr. za žobráka) ako špión a dopredu zisťoval silu 

nepriateľského vojska a jeho rozostavenie.144 

 
134 BODNÁR, ref. 92, s. 38. Text piesne i DOHNÁNY, ref. 51, s. 168; POKORNÝ, ref. 111, s. 16. Aj v ľudovom 

podaní – MICHÁLEK, Ján. Ľudová próza. In DUGÁČEK, Michal – GÁLIK, Ján (eds.). Myjava. Bratislava: 
Obzor, 1985, s. 410-411; MICHÁLEK, ref. 133, Udalosti, s. 141. 

135 BODNÁR, ref. 92, s. 38. Pripomenutie „žartovania“ samotného Hurbana azda malo historke pridať na 
dôveryhodnosti. 

136 Tamže, s. 38. Príhoda pochádza od Jána Papánka, ktorý Hurbana vozieval 22 rokov. Rovnaký motív 
O prenasledovaní Hurbana. Zvonové studničky, ref. 133, s. 130; MICHÁLEK, ref. 134, s. 410. 

137 O prenasledovaní Hurbana. Zvonové studničky, ref. 133,s. 130-131. MICHÁLEK, ref. 134, s. 410. 
138 Ako sa Hurban zachránil. Zvonové studničky, ref. 133, s. 131. 
139 Nesmiete zabiť pavúka. Tamže, s. 131; MICHÁLEK, ref. 134, s. 411. 
140 „Už ste na široké moře vyhodení, nevídúce nikde břehu, kdeby ste přirazit mohli. […] Dobre sa to taký život 

romantický v knize čítá, ale život takový a skutečné-li děje přežit a precítit není tak snadné. […] Tu sem slyšel, 
že si po železnici slehla a porodila, že Tvojho našli mezi mrtvými […] v Praze, to stojí v novinách uherských 
včil, aj na rohoch v Nitre pri konsignacii sú prilepené cedule, které naši čítali; že ho v Berlíne chytili, že ho 
čtvrtili, že ho pod šibenicu doviedli a tam že rečnil dúrazne, ukázal hviezdy na prsách, a tak ho pustili, a povest 
nad povest létá o nem. […] Dajte nám vedet, co je s Vami a s p. Hurb[anem] a jaké výhlady máte, či jen tak 
osudu a náhodě, či božímu rízení ste vyloženi. Co z Vás bude?!…“ List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi 
z 2 júla 1848. FIŠER, ref. 47, s. 224-225. 

141 Text zatykača z októbra 1848. Pátrame po skutočnej podobe Ľudovíta Štúra. [online] Dostupné na internete: 
<http://dikda.eu/patrame-po-skutocnej-podobe-ludovita-stura/> [2020-12-12]; RAPANT, ref. 83, II-2, s. 221-
222. 

142 HURBAN, Jozef Miloslav. Rozpomienky, IV. [online] Dostupné na internete: 
<https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1000/Hurban_Rozpomienky/1> [2020-12-12]; BODNÁR, ref. 92, s. 50-51. 

143 KUSÝ, ref. 48, s. 36. 
144 MICHÁLEK, ref. 133, Udalosti, s. 139. 
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Nútený útek Hurbana znamenal finančné problémy pre rodinu. Ubezpečoval preto 

svojich veriteľov (napr. aj tlačiara Jozefa Škarnicla), že svoje dlhy splatí. Časť nevyhnutných 

vecí a korešpondencie so sebou zobrala Anna Hurbanová na Hurbanov pokyn.145 Ďalšiu časť 

majetku rodiny (najmä cennejšie vedecké knihy) mal do Sobotišťa, resp. Brezovej previezť 

Samuel Jurkovič – drobnosti u neho uložili asi ešte skôr.146 

Časť majetku mala v dražbe uspokojiť veriteľov. Zvyšky majetku boli skonfiškované 

vládou a nezabezpečený majetok bol rozkradnutý vojakmi, gardistami i miestnymi obyvateľmi. 

Senické a pezinské gardy zničili a rozkradli Hurbanov majetok – šatstvo, náradie, vyše 1000-

zväzkovú knižnicu, matriku konfirmandov, všetky svedectvá, diplom, vokátor, Hurbanove 

spisy, rukopisy a poznámky; kňazské rúcho, z kamže si robili kokardy.147 Hurban smutnú 

situáciu zistil až po návrate na faru začiatkom mája 1850, konštatoval stratené listy a poškodený 

nábytok.148 Ohľadom zničeného a rozkradnutého majetku sa Hurban žaloval aj Jánovi 

Kollárovi, keď ho navštívil vo Viedni.149 Rozkradnutie či dražby zabaveného majetku „zradcov 

vlasti“ sa udiali aj v iných prípadoch.150 

Po revolúcii Hurban žiadal odškodnenie za utrpenú škodu vo výške 5000 – 6000 zlatých 

k. m. Žiadosť prešla cez Františka Hánricha k Heinrichovi Attemsovi a Jánovi Nándorymu. 

Hurbanove pomery načrtol šaštínsky okresný komisár Ignác Forgách, ktorý mu nebol veľmi 

naklonený a zrejme úmyselne hodnotu Hurbanovho majetku znížil na nedôveryhodne nízku 

úroveň: „Bol chudobný a vzal si za ženu chudobnú. Z farárskeho platu si tiež nemohol 

zadovážiť taký fundus instructus. Jeho literárna činnosť bola nevýnosná. V Hlbokom mal len 

dve izby, zariadené len obyčajne, pri svojom odchode na jar bol zadlžený (na tieto dlhy 

 
145 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája 1848. ŠARLUŠKA, ref. 48, s. 172; WINKLER, ref. 7, 

s. 94. 
146 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 23. mája 1848. ŠARLUŠKA, ref. 48, s. 172; List Samuela 

Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 2. júla 1848. FIŠER, ref. 47, s. 223, 225. 
147 OSUSKÝ, ref. 5, s. 37. Porovnaj „Pripomeňme z ňích daktorej, na kolko totiž sa pamätáme, ňemajúc pri rukách 

poznamenaňja svoje a knihi potrebnje, čo všetko vandalism maďarský, vlastne Pezinskich gard, 
viplundrovavších moju kňihovnu i dom rozchvátau a znivočiu.“ HURBAN, M[iloslav]. J[ozef]. Slovensko 
a život jeho literárni. In Slovenskje pohľadi na vedi, umeňja a literatúru. Pokračovaňja, 1851, ďjel 1, sv. 3 (25. 
4. 1851), s. 99. Aj kvôli zničeným podkladom Hurban žiadal slovenskú verejnosť o pomoc pri zhromažďovaní 
materiálov pre chystaný životopis Ľudovíta Štúra. HURBAN, Dr. Miloslav, Jozef. Verejná prosba. In 
Peštbudínske vedomosti 1867, roč. 7, č. 97 (3. 12. 1867), s. [4]. 

148 WINKLER, ref. 7, s. 157. 
149 „Hurbanovci mi rozprávali hrozné veci, ako sa zaobchádzalo s ich majetkom. Všetky knihy, písomnosti, šaty 

im roztrhali, všetok nábytok roztrieskali.“ [preklad] List Jána Kollára Friederike Kollárovej z 9. apríla 1849. 
AMBRUŠ, Jozef. Listy Jána Kollára II-III. (rukopis) SNK-LA, fond Jozef Ambruš. 

150 Napr. Jozef Horváth, Juraj Bartoš, a i. Porovnaj HORVÁTH, Jozef. Rozpomienky z revolučných rokov 1848 – 
1849. Bratislava: Obroda, 1947, s. 35-36; ALEXY, J[anko]. Farár Juraj Bartoš, martýr z Mikuláša. In LENKO, 
Július (ed.). Zore nad Kriváňom. Sborník o minulosti Liptova z príležitosti stého výročia Žiadostí slovenského 
národa v Lipt. Sv. Mikuláši 10. mája 1848. Liptovský Sv. Mikuláš: Prípravný výbor celoštátnych osláv 100. 
výročia „Žiadostí slovenského národa“, 1948,, s. 179; Vdova Kolényová a jej dcéry Anna a Zuzana sa neskôr 
museli tiež utiahnuť na Moravu, ich dom bol vyrabovaný a hrozili im aj jeho zbúraním. To sa nakoniec nestalo. 
VARSIK, ref. 50, s. 116. 
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exekvovali jeho kone a voz). Podľa odhadu svedkov, ktorí ho vtedy navštevovali, jeho f. i. sotva 

mal hodnotu 200 zl. prenesený na Brezovú, bol zničený alebo odvlečený gardami. Jeho knižnica 

obsahovala hlavne slovanské diela (ani klasické, ani skvostne zviazané), takže jej zmiznutie je 

dokonca „vielleicht wünschenswert“ [možno žiadúce].“ Na Attemsov návrh mal dostať 

odškodné 1000 zlatých za ušlé dva roky príjmov z fary.151 

Hurbanove zajaté kone kúpil čáčovský zeman Pavol Zmertych. J. Bodnár potom uvádza 

úryvok z listu Hurbana Zmertychovi z 20. septembra 1848, kde ho vyzýva k navráteniu koní 

s tým, že peniaze za ne zaplatené mu nahradí.152 Dohnány spomína, že si Hurbanove kone 

privlastnili Maďari a spočiatku ich týrali bitím. O rok si Hurban svoje kone odkúpil späť.153 

Kone musel po revolúcii vykúpiť: „Zmertych mi dnes Tátoša a Šaraca môjho odoslal a ja jemu 

tristotri zlatých poslal.“ Dobré správy sa týkali aj vozu: „Môj vozík dám tiež opraviť, aby Šarac 

a Tátoš, tak ako pred rokom, mohli voziť Tvojho Miloslava.“ Dostalo sa mu aj zadosťučinenia, 

keď ľudia zodpovední za narábanie s jeho rodinou i majetkom sa báli odplaty: „Sú všetci títo 

oplani hrozne malí teraz.“154 

Hurban 22. mája z Rusavy odcestoval do Prahy, kde sa v júni 1848 konal Slovanský 

zjazd. Ten sa kvôli vypuknutiu pražského povstania skončil predčasne.155 Hurban so Štúrom a 

s priateľmi tiež bojovali na barikádach a zapojili sa aj do záverečnej kritickej fázy bojov.156 

Hurban osobne postavil barikádu na Vodičkovej ulici pred domom ich hostiteľa J. V. Friča, kde 

býval i s rodinou – „velice umělá, našim hostem Hurbanem ze samých dlaždic a kamenů na 

spůsob zubaté hradby vystavěna.“157 Účastníci zjazdu nezostali nepovšimnutí generálom 

Alfredom Windischgrätzom. Skupina študentov zajala jednotku vojakov a u ich veliteľa našli 

zoznam účastníkov zjazdu a miesta ich ubytovania. Týchto ľudí mali zaistiť.158 Keď Štúr 

s Hurbanom zhruba o rok mali rokovať s Windischgrätzom, odmietol sa s nimi stretnúť 

 
151 RAPANT, ref. 83, V-1, s. 164. 
152 BODNÁR, ref. 92, s. 38. 
153 DOHNÁNY, ref. 51, s. 168. 
154 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 4. júla 1849. WINKLER, ref. 7, s. 145. 
155 O situácii a podiele Alfreda Windischgrätza na vyvolaní povstania pozri TOBOLKA, Zdeněk V. Slovanský 

sjezd v Praze roku 1848. Praha: Nákladem F. Šimáčka, 1901, s. 172-200. 
156 Porovnaj OSUSKÝ, ref. 5, s. 36. Naproti tomu Viliam Pauliny-Tóth mylne: „Z mužov slovenských na tom 

takrečenom „povstaní“ žiaden účasti nebral.“ PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 347. 
157 FRIČ, Josef Václ[av]. Paměti Josefa Václ. Friče. Část první – Do triceti let. III. svazek. Praha: Nákladem 

knihtiskárny B. Grunda a V. Svatoně na Král. Vinohradech, 1886, s. 231; TOUŽIMSKÝ, Jos[ef]. J. Na úsvitě 
nové doby. Dějiny roku 1848 v zemích českých. Praha: Jos. R. Vilímek, 1898, s. 589. 

158 HURBAN, ref. 4, kniha štvrtá, I. De facto išlo o zatykač na Štúra a Hurbana, čo malo byť aj dôvodom odchodu 
z Prahy. DANILÁK, Michal. Ľudovít Štúr a Slovanský zjazd v Prahe roku 1848. In SEDLÁK, Imrich (ed.) 
Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997, s. 98; 
BOUDOVÁ, Květoslava. Úloha J. V. Friče v revolučním studentském hnutí roku 1848 – 1849. In J. V. Frič 
a demokratické proudy v české politice a kultuře. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956, s. 
70. O situácii pozri aj POLIŠENSKÝ, Josef. Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku. Praha: Svoboda, s. 178. 
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a odkázal im, že ak by ich bol vtedy v Prahe chytil, dal by ich obesiť.159 Po porážke povstania 

Štúr, Hurban i ďalší slovanskí aktivisti mesto chceli 17. júna opustiť.160 J. V. Frič popísal 

peripetie prenasledovaných a dramatickú cestu vlakom, než sa v  Kolíne 19. júna stretol so 

Štúrom, ktorý sa viezol v inom vagóne.161 Rozhodli sa presunúť do Záhrebu.162 Po ceste sa 

Hurban zastavil ešte v Rusave.163 Uvedomoval si zodpovednosť k rodine, ale chcel niečo predsa 

vykonať.164 Existovali aj fámy, že Hurbana v Prahe chytili – „V Prahe vraj chytili nedávno 

jedného mnícha s dlhými vlasmi, lebo dakto zhíkol, že je to Hurban. Je to do smiechu, ako sa 

ľudia teraz bláznia.“165 Po Slovensku sa zatiaľ šírili správy o Hurbanovej smrti.166 

Po ceste cez Viedeň si pochvaľoval, že mu v Štajersku chutí, hoci mu v hostinci 

v mestečku Märzuschlag (Mürzzuschlag) dali „mäso ako železo tvrdé.“167 Hurban sa v zdraví 

dostal do Záhrebu 29. júna 1848 večer168 a napísal odtiaľto manželke: „Dostau som sa sem 

zdraví, a veselo vo společnosti zhovorčivích Srbov, ktorí so mňou z Telčaku až sem išli. […] Ja 

som sa doteraz dobre mau vo zdraví, iba čo mi to prechladluo ucho trochu galibu robilo, bou 

som toťiž 2 dni skoro celkom hluchí na to jedno, ľavuo ucho. Zavaliu sa mi doňho celí hrbol. 

 
159 „Knieža [Windischgrätz] nechce naprosto nič vedieť o spolčení sa s vami, ktorých vraj, odpustite, keď vám to 

vyridzujem, keby bol lapil v Prahe, bol by dal obesiť.“ HURBAN, ref. 142, II; SOJKOVÁ, ref. 83, s. 185; 
WINKLER, ref. 7, s. 126. 

160 „…nemajíce zde více bezpečí, odhodlali sme se odjet i s Hurbanem když Vám v takovomto stave nic více pomoct 
nemůžeme.“ List Ľudovíta Štúra Jozefovi Fričovi z 17. júna 1848. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra 
II. 1844 – 1855. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1956, s. 189. Porovnaj RAPANT, ref. 83, II-1, s. 26. 

161 FRIČ, ref. 157, III, s. 335. Či bol vtedy so Štúrom aj Hurban nevieme potvrdiť, ale zrejme tiež cestoval týmto 
vlakom. 

162 WINKLER, ref. 7, s.103. 
163 KUSÝ, ref. 48, s. 38; DOHNÁNY, ref. 51, s. 74; TÁBORSKÝ, ref. 130, U Hurbanovy, s. 501. 
164 „Na ceste snívam o slávnej budúcnosti národa a o Tebe. Ty si mi vpletená v pásmo života môjho a môj život 

nie je inšie ako vzdych a túžba a čin siahajúci za hranicu veľkého Slovanstva. Ja chcem veliké Slovanstvo, čo 
by to čo stálo. Tejto myšlienke som žil od mala, tejto myšlienke som obetoval seba celého. Z tejto myšlienky 
budú žiť milióny a snáď aj my a naša celá rodina. Týmto sa teš, keď mňa pri sebe mať nebudeš. Som pri Tebe 
večne, Tebe verný ostávam naveky, a keď by boh chcel, abych svojou krvou spečatil spasenie veľkého 
Slovanstva, pri poslednom dychu pomyslím na Teba. Ale prv musím vykonať niečo prospešné, než padnem. Žiť 
budem vo veľkom Slovanstve.“ List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 24. júna 1848. Citované 
podľa WINKLER, ref. 7, s. 104. 

165 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 26. júna 1848. WINKLER, ref. 7, s. 105. 
166 „Po pražskej pohrome, ktorá zastihla zjazd slovenský o Turícach bežiaceho roku, rozniesla sa povesť po 

Slovensku, že je Hurban zabitý. Porážka to bola strašlivá pre nás Slovákov, lebo s nahnutou šijou a zopätými 
rukami ozýval sa na vše strany len jeden a ten istý hlas: už sme stratení, niet pre nás nikde viacej pomoci! – 
Túto zvesť priniesli mi do skrýše […] Ján Kučera a Jozef Škultéty so všetkými prídavkami. – Ja nemyslel som 
tak, a zrovna odpovedal som na to, že tomu neverím, žeby Hurbana boli zabili, ani nedelím s nimi to 
presvedčenie, žeby život jedného národa, opravdu životaschopného, závisel od jednej osoby, nech by ona bola 
aká chce, a cieľom podvrátenia onej mátoživej mienky vybral som sa na svoje náklady do Viedne v tom 
predpokladaní, že sa tam doista pravdy a istoty dopiadim, čo i stalo sa skutočne.“ ŠTEFANOVIČ, Samuel. 
Slovenské povstanie z roku 1848/49. [1886] In DOHNÁNY, Mikuláš – ŠTEFANOVIČ, Samuel D. Slovenské 
povstanie 1848 – 1849. Bratislava: Tatran, 1988, s. 199. Smrť Hurbana mal oplakať aj Ján Kollár. KABELÍK, 
Jan. Rodina pěvce slávy. V Praze: Nákladem „českého čtenáře“, 1928, s. 38; RAPANT, ref. 83, V-1, s. 126. 

167 WINKLER, ref. 7, s. 105. 
168 RAPANT, ref. 83, II-1, s. 28, 33. 
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Teraz ale mi je už dobre.“169 Nemohol si zvyknúť na tamojšie podmienky: „Veľké spary vo 

dne, voda planá, pivo zlé a víno sa nemôžem naučiť piť ako nápoj.“ Voda však bola predsa 

lepšia ako pražská, ktorej sa schuti nenapil. Problémy s uchom pokračovali. Musel si ľahnúť, 

ucho spuchlo, mal horúčku. Lekár mu dal dve pijavice a prášky, nepomáhalo to však.170 Dňa 8. 

júla 1848 Hurban napísal: „Ochorel som a iba dnes čo môžem trochu perom vládnuť. Robím – 

robím za ten náš národ, nech len Pánboh požehná prácu našu. – Dostal som zimnicu.“171 

Choroba neprechádzala – „Mám náramnú bolesť po celých ústach, hrdlo bolí, hltať nemôžem, 

šliamy mi už idú z úst štyri dni a ešte im nie je koniec… Neviem ale sa mi vidí, že doktor je 

hlupák…“172 V polovici júla sa jeho stav zlepšil, aj by si bol zaspieval, no „huba ho upomína, 

že ešte nie je uzdravený.“ V tej dobe v Pešti rokovali zástupcovia panovníka a uhorskej vlády. 

Podľa Štefana Széchényiho mal palatín napísať Josipovi Jelačičovi, aby dal uväzniť Štúra 

a Hurbana.173 Isté sklamanie radikálnejších Slovákov, ktorí počítali s okamžitým vojenským 

zásahom Chorvátov proti Maďarom, znamenalo, že sa začali orientovať na Srbov. Zrejme aj 

preto Hurban vycestoval do (Sriemskych) Karloviec a Belehradu. Kvôli ochoreniu však vyrazil 

(na falošný pas) až 27. júla.174 Po chorobe bola cesta náročná: „Zle na mňa pôsobí toto 

cestovanie, slabý som veľmi. Ostatne, doteraz jak-tak chodím.“ Okrem toho sa sťažoval na letné 

horúčavy, zlú stravu a zlé cesty.175 Do Záhrebu sa vrátil 17. augusta. Vtedy spolu s Leopoldom 

Abaffym dostal zimnicu a liečili sa u Štefana Moyzesa. „Dostal som zimnicu, ale takú zlú, že 

sa sami doktori čudujú. Zimy mám veľmi málo – ale horúčky od 3. popoledni až do 8. hodiny 

rána. Noci sú hrozné. Hlava ma ukrutne bolí – sny a obrazy najstrašlivejšie ma trápia; že som 

vraj aj fantazíroval, vyspevoval, tancoval, o čom, pravda, ani neviem. Táto nemoc ma aj teraz 

na posteli drží. Užívam chinín – a už ani neviem si vymyslieť, ako by bolo lepšie užívať ho, vo 

vode som využíval s veľkou biedou 4 prachy, potom som už nemohol viac, teraz teda užívam ho 

v oblátke. Ale aj oblátka sa mi hnusí, všetko mi chinínom smrdí, každý zápach z dohánu mi 

 
169 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 4. júla 1848. Vyznaj lásku ako Hurban! – Prepis jedného z 

viac ako 100 listov adresovaných Aničke Jurkovičovej. [online] Dostupné na internete: <http://dikda.eu/vyznaj-
lasku-ako-hurban-prepis-jedneho-z-viac-ako-100-listov-adresovanych-anicke-jurkovicovej/> [2020-12-12] 

170 WINKLER, ref. 7, s. 106. 
171 DOHNÁNY, ref. 51, s. 170. 
172 WINKLER, ref. 7, s. 107. 
173 „Ich nach Ofen zum Erzherzog. Ich bitte: schreiben Sie an Jellasich: »Sauvons le pays… Faites enfermer Stur 

et Urban etc.« — Erzherzog beisst nicht an !“ (zápis zo dňa 22. júla 1848) Gr. Széchenyi István döblingi 
irodalmi hagyatéka. 1 zv. Ed. Árpád KÁROLYI. Budapest: Kiadja A Történelmi Társulat 1921, s. 357; o situácii 
RAPANT, ref. 83, II-1, s. 35-38. 

174 V Hurbanovej pozostalosti sa zachovali aj tri recepty (14, 16 a 22. júl 1848) Dr. Jakubovića. Hurbanov pas na 
cestu do Viedne bol vystavený na meno Ján Raiter, advokát, r. k., ženatý, pôvodom z Chorvátska, vysoká 
postava, podlhovastá tvár, gaštanové vlasy, modré oči, nos podlhovastý, rokov 31. RAPANT, ref. 83, II-1, s. 
43. 

175 WINKLER, ref. 7, s. 107. 
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smrdí, a hneď sa mi zdá, ako by som dva chiníny bol zjedol.“ Hurban bol najprv ubytovaný 

v hostinci, v izbe s vlhkými stenami. Štefan Moyzes ho vzal k sebe a poskytol mu „celé 

pohodlie, aké nemocní potrebujú: čistota pred okny, záhradka, obsluha hotová a ochotná, kost 

aký chcem.“176 Choroba konečne poľavila, horúčky klesli, no lekár Rank Hurbanovi odporúčal 

ešte ležať. V Záhrebe musel zostať do konca augusta.177 Tu sa stretol aj so Samuelom 

Štefanovičom, ktorý chcel overiť fámy o Hurbanovej smrti.178 

Hurban sa zo Záhrebu pohol koncom augusta 1848 „chorobou umorený“ do Viedne.179 

Štajerské podnebie malo na neho opäť dobrý vplyv a ožil tu.180 Hurbanovo ochorenie sa kvôli 

veľkému napnutiu fyzických i duševných síl nelepšilo.181 Vo Viedni vydržal asi týždeň, ale 

choroba ho donútila hľadať útočisko v Rusave. Túžil isto aj po stretnutí s manželkou. Dorazil 

sem 8. septembra.182 Vrátila sa mu zimnica, pokúšal sa chorobu vyležať – tu ho začiatkom 

septembra navštívil aj Štúrov brat Ján Štúr: „… Hurban chorý, slabý na posteli ležiac nás prijal, 

…“183 Azda aj od neho, okrem samotného Hurbana, získal správy o Hurbanovom stave aj 

Ľudovít Štúr: „So žjalom sme všetci počuli že si zase upadnuv do zimnice. To veru máš pravdu 

že indy lepšje mrjeť ako teraz chorjeť. Daj že Ti boh čím skuor najlepšjeho zdravja, za to sa 

modlíme. / Tuná si už svrchovane potrební a tak ak len svojmu zdravú nezaškodíš, príď sem 

zaraz po obdržaní tohoto lístku. Ak bi si ale svojmu zdravú zaškodiu, pošli po tomto istom 

vernom poslovi penjaze čo máš a Ti sám čakaj nás na čas a na mjeste, ktoruo Ti náš posel ústne 

oznámi.“184 

Hurban sa vybral na cestu a do Viedne dorazil tesne pred výjazdom dobrovoľníckeho 

zboru smerom do Uhorska.185 Choroba sa opäť prejavila počas pobytu na Myjave – zimnica ho 

pripútala aj tu k lôžku.186 „Nediv sa, že Ti sám nepíšem; […] Ja som včera pre náramné napnutí 

síl pri rečiach, ktoré som k ľudu držal, tak sa zoslabil, že som si hneď ľahnúť musel, a teraz 

užijúc prášok homeopatický musím v posteli ležať, že ale kuriér pojde s listami do Strážnice, 

 
176 Tamže, s. 109. 
177 RAPANT, ref. 83, II-1, s. 45. 
178 ŠTEFANOVIČ, ref. 166, s. 186. 
179 DOHNÁNY, ref. 51, s. 75. 
180 WINKLER, ref. 7, s. 108. 
181 DOHNÁNY, ref. 51, s. 173. 
182 WINKLER, ref. 7, s. 110. Informácia, že Hurban s Bernardom Janečkom koncom augusta navštevoval fary 

(konkrétne 27. 8. 1848 Jablonicu), je teda mylná. Azda došlo k zámene osôb, lebo prípravy na povstanie boli 
skutočne spojené aj s obhliadkou kraja. Porovnaj RADVÁNI, Hadrián. Jablonická fara v rokoch 1848-49. In 
HUBENÁK, Ladislav a kol. Slavín IV. Historická ročenka západoslovenského kraja. Bratislava: Vydavateľstvo 
Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, 1971, s. 31; VARSIK, ref. 50, s. 110. 

183 ŠTÚR, ref. 30, s. 113. 
184 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 14. septembra 1848. AMBRUŠ, ref. 160, s. 192. 
185 WINKLER, ref. 7, s. 111. 
186 Tamže, s. 115. 
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zato aj ja s týmto listom ponáhľam a Brankovi [Abaffymu] ho diktujem.“187 Hurban bol stále 

chorý aj po presune zboru do Brezovej, kde sa ubytoval v dome organistu Šašku. Počas bojov 

o Brezovú (okolo 22. septembra 1848) „Hurban po celý tento čas ležal v zimnici, ale duch jeho 

natoľko panoval nad upadnutým telom, že kde bolo treba jeho rady, slova, pomoci, vždy bol ku 

všetkému hotový. Neraz bledý, s vysadnutými na čele kropajami potu, oslabnutý, iba duchom 

mocný, vystúpil a rečnil k velikému zástupu zhromaždeného ľudstva a sila i žiara očú jeho, 

výmluvnejšia než sama reč, podpaľovala srdcia i duše tisícov udatných bojovníkov 

slovenských!“188 Tešil sa z víťazstiev zboru, 23. septembra však rečnil aj nad hrobmi obetí 

stretov.189 S. Štefanovič trochu zlomyseľne práve Hurbanovmu ochoreniu počas 

septembrového povstania dáva za vinu chybné údaje v Hurbanovej pamäti.190 Podľa neho 

Hurban ospravedlňoval svoje chybné účinkovanie práve týmto ochorením.191 „Hurban bol síce 

chorý, zdá sa mi, na obyčajnú zimnicu, preto ale nečinným nebol, ba naopak, bol práve až veľmi 

činným v prospech Štúra–Bloudeka, a len jemu pripísať sa môže a má, že Bloudek neocitol sa 

– – za hranicou.“192 Hurban vskutku napriek chorobe aspoň z voza príhovormi povzbudzoval 

morálku dobrovoľníkov.193 

Falošný manifest kráľa Ferdinanda z 20. septembra 1848 bol tiež namierený aj proti 

Hurbanovi – „… njekteri mrcha ludja znamenite ale Hurban, Hodzsa, a Štúr […] a proto 

napominam ag wšetkich wernich Poddanich našich abi Predstavenim swogim i daleg poslušni 

boli, a wšemožnim sposobom sa na tom usilowali abi takowichto buritelow ulapit, a wrchnosti 

swogwg odezdat mohli; Uradom ale Stoličnim, ano ag wšetkim Uradom Osadskim Prisno 

rozkazugeme, abi rozkaz tento a wistrahu našu hnedki wšade rozhlaseli, a wšetku swogu 

bedliwost na to winaloželi, abi takichto buritelow ulapit, a Sudu, a za[s]luženeg pokute 

predstawit mohli; ginašeg predstaweni Stolični a Osadski za wšetku wtegto weci preukazanu 

nedbanliwost odpowedat powinni, ano ag trestani budu.“194 Podľa prípisov ministerského 

 
187 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 20. septembra 1848. WINKLER, ref. 7, s. 116; DOHNÁNY, 

ref. 51, s. 173. 
188 Tamže, s. 112. „Ja [Hurban] ležal chorý v zimnici a v niektoré dni, keď horúčosti nesmierne búrili vo 

vnútornostiach mojich, neznal som nič o svete, potom zas vláčil som sa po biede;“ HURBAN, ref. 4, kniha 
štvrtá, I. 

189 WINKLER, ref. 7, s. 118. 
190 ŠTEFANOVIČ, ref. 166, s. 186. 
191 Štefanovič tvrdil, že fiasko nastalo „nie ale z príčiny [Hurbanovej] choroby, lež z príčiny nesamostatnosti 

a závislosti od Štúra, že on popravde čo náčelník pri prvom výstupe slovenského povstania nedejstvoval. 
Nemohol, nevedel, nemal k tomu pražiadnych schopností. Myslieť si bude niekto, že hovorím toto cieľom 
stenčenia jeho známych neodtajiteľných zásluh i národ náš? Mýli sa: ja hovorím to v službe historickej pravdy!“ 
Tamže, s. 214, 215. 

192 Tamže, s. 194. 
193 WINKLER, ref. 7, s. 121. 
194 DOHNÁNY, ref. 51, s. 144-145. Pozri aj VARSIK, ref. 50, s. 113. 
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predsedu Ľudovíta Batthyányho z 23. septembra, ktoré však napr. Trenčianska stolica 

predniesla až 25. septembra, mali menovaní vládni komisári s plnou mocou zaistiť „štváčov“ 

prichádzajúcich z Moravy a odovzdať ich náhlemu súdu. Zaistiť a potrestať mali aj tých, ktorí 

by im napomáhali.195 Situáciu v neprospech slovenského hnutia definitívne obrátil skutočný 

panovníkov manifest z 25. septembra 1848. 

Problémy jesenného slovenského povstania sa ukázali aj pri presunoch a ústupe. Po 

Hurbanovi sa počas opustenia Brezovej strieľalo, z toho tu vznikla aj pesnička: „Javorek 

s Tolarmi tak sa poradili, / by pána Hurbana ze sveta zhladili, / že Košut s madarmi zemanstvi 

slibuje / kdo Štúra s Hurbanem do smrti zabije / kdo živych pochita, ministrom odevzdá, / 

poddanství dostane a co si vyžada.“196 Podľa J. Bodnára „…na Brezovej maďaróni najali 

akéhosi Gavoru (Javorek), aby ho zavraždil.“197 Sám Hurban vo svojej sťažnosti dňa 7. júla 

1849 podanej Forgáchovi uviedol, že po ňom ozaj strelil. To isté sa mu malo prihodiť aj 

v Prievidzi.198 

Ako odveta za akcie v Uhorsku bola na slovenských aktivistov vypísaná odmena: „Títo 

[Maďari] i na hlavy mužov slovenských vystavili mzdu: 50 zlatých v striebre. Ej, bolže by to za 

človeka, ktorý by sa na takúto „mzdu“ ulakomil!“199 Na vodcov povstania boli vypísané nové 

súkromné i úradné odmeny za chytenie. Na hlavu Hurbana to mala byť vypísaná odmena 3000 

zlatých od stolice, mesta Bratislavy a od bratislavského advokáta Moszócyho, od mesta Trnavy 

100 dukátov.200 

Pri poslednej bitke pred stiahnutím sa na Moravu „Hurban zimnicou zmorený a Štúr 

stáli vbok od Poradia [Poriadie] na návrši pod Javorinou a dívali sa na tento boj zúfalých 

povstalcov slovenských. Potom prešli na moravskú stranu do obce Lhotky, kde sa zvyšok zboru 

zhromaždil. Tu sa rozišli – Hurban a Štúr šli do Uherského Hradiště. Cestou ich sprevádzala 

hrozná búrka s lejakom a hromobitím.“ Skupinu v Hradišti internovali a iba na zásah a rozkaz 

 
195 FOJTÍK, ref. 79, s. 154-155; PECHÁNY, ref. 85, s. 87-88. 
196 ŠTÚR, ref. 30, s. 116; PRAŽÁK, Albert. Slovenská otázka v dobe J. M. Hurbana. Bratislava: Filozofická 

fakulta Univerzity Komenského, 1923, s. 13, 17 (341, 345); RAPANT, ref. 83, II-1, 223; GOLÁŇ, Karol. 
Revolučné pokolenie. Príspevky k dejinám slovenského povstania v r. 1848–1849 v podbradlianskom kraji. 
Myjava: Tlačou a nákladom Daniela Pažického, 1926, s. 143. J. Bodnár uvádza ešte informácie k Javorkovi: 
„Javorek je prekrútené meno rodiny Gavorovskej, kterej jedna vetev až do dnes [1925] maďarofilská napriek 
slovenskému cíteniu celej obce. – „Tolari“ je pridané meno [prezývka] predtým najmajetnejšej rodiny na 
Brezovej s jejž jednou vetvou bol Hurban aj v príbuzenstve, v švagrovstve.“ BODNÁR, ref. 92, s. 39. 

197 Tamže, s. 38-39. 
198 Tamže, s. 39. 
199 DOHNÁNY, ref. 51, s. 180, 138. Dohnányho vyjadrenie evokuje známych tridsať strieborných ako „odmenu“ 

pre Judáša. 
200 MIŠIAK, Samuel. J. M. Hurban v meruôsmych rokoch v myjavskom kraji. In FILO, Július (ed.). Jozef Miloslav 

Hurban, evanjelický teológ a národovec. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, s. 105. (1 dukát 4,5 až 5 
zlatých) 
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ministra vojny ich pustili a odovzdali im pasy a peniaze.201 Cisárske jednotky zaobchádzali nie 

dobre so slovenskými dobrovoľníkmi, ktorí sa stiahli na Moravu z Uhorska, pokladajúc ich za 

uhorských rebelov proti cisárovi.202 Skupinu dočasne internovali v Uherskom Hradišti.203 A. 

Pechány fabuluje, že „Hurban, Štúr a Hodža prinútení boli preoblečení a pod cudzími menami 

utiecť do Uherského Hradišťa, ináč by ich boly moravské vrchnosti daly lapiť a do chládku 

posadiť.“204 Skalický slúžny Šimon Zmertich oslovil 2. októbra 1848 magistrát mesta Hodonín 

so žiadosťou o vydanie Hurbana, Hodžu a Štúra, podľa odpovede sa tu však už nikto zo zboru 

nenachádzal.205 

Po skončení septembrovej výpravy sa do Rusavy utiahlo údajne asi 40 účastníkov,206 

avšak pre pamätníka sa tento počet zdal zveličený.207 Utečenci bývali na fare a „…tři cirkevníci 

po pořádce hlídali, obcházejíce faru s flintou a se psem. Báli se, aby se tu v noci neobjevili 

Maďaři. Ale nestalo se nic.“208 Rodákov z Rusavy vysielali tiež na výzvedy o vojenských 

pohyboch a situácii. Okrem toho sa tu organizovali „vojanské parády“, keď si Hurban prezeral 

„svoje vojsko“. „Hurban jako vůdce chodil při takové příležitosti v jenerálských šatech, 

klobouk měl se zeleným peřím a šavli se světlím řemenem. Slušelo mu to prý »jak se patří«. 

Byla doba romantiky. Ale jméno při takové přehlídce míval jiné – to proto, že byla vypsána na 

jeho hlavu odměna 50 zlatých stříbra.“209 Priamo v centre obce, ktorá sa pre Hurbana stala 

„Pathmosom“, je studnička, kam chodil Hurban po vodu – „Hurbanova studánka“. Nesie 

letopočet 1849 a kamenným múrikom ju mal zabezpečiť sám Hurban.210 Keďže sa Hurban 

obával o rodinu v Rusave, snažil sa ich presunúť ďalej od hraníc – do Prahy k Fričovcom, čo 

sa mu podarilo vybaviť až na konci roku 1848.211 

 
201 DOHNÁNY, ref. 51, s. 119-121; WINKLER, ref. 7, s. 122. 
202 Zvlášť brutálny bol prípad násilného útoku na odzbrojených dobrovoľníkov pri Strážnici. WAGNEROVÁ, 

Ľudovika. Ľudevít Dohnányi. Rozpomienka ku dňu 24. júna 1930 ako k stému výročiu jeho narodenia. 
Bratislava: Tlačou „Universum“ úč. spol. v Bratislave, 1930, s. 16; ŠTEFANOVIČ, ref. 166, s. 197-198, 206; 
ŠTÚR, ref. 30, s. 116; FRIČ, ref. 157, IV, s. 42-47; pozri aj list Ľudovíta Štúra Marianne Božene Staňkovej zo 
7. októbra 1848. AMBRUŠ, ref. 160, s. 193-194; BOUDOVÁ, ref. 158, s. 75; RAPANT, ref. 83, II-1, s. 251-
252. 

203 HURBAN, ref. 4, kniha štvrtá, I; DOHNÁNY, ref. 51, s. 120. Podrobnejšie list Jozefa Miloslava Hurbana Anne 
Hurbanovej z 2. októbra 1848. RAPANT, ref. 83, II-2, s. 476. 

204 PECHÁNY, ref. 85, s. 91. V skutočnosti boli práve v Uherskom Hradišti načas internovaní. Michal Miloslav 
Hodža navyše už dávno nebol v spoločnosti Hurbana a Štúra, nakoľko dobrovoľníkov opustil. 

205 RAPANT, ref. 83, II-1, s. 256-257. 
206 ŠIŠMIŠ, Milan, st. Po stopách J. M. Hurbana a Hurbanovcov v Beckove a na západnom Slovensku. In 

KLÁTIK, Miloš (ed.). Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
2017, s. 167. 

207 Pamätníkom bol v roku 1848 17-ročný Martin Mozola. TÁBORSKÝ, ref. 130, U Hurbanovy, s. 500. Táborský 
však počet obhajuje, uvažoval, že išlo nie o jednu skupinu, ale postupne sa toľko Slovákov v Rusave vystriedalo. 

208 Tamže, s. 501. 
209 Tamže, s. 502; DOHNÁNY, ref. 51, s. 136. 
210 DOHNÁNY, ref. 51, s. 168; ŠIŠMIŠ, ref. 206, s. 167; TÁBORSKÝ, ref. 130, Rusava, s. 129. Je však otázne, 

kedy múrik staval, mal na to dosť možností skôr pri neskorších návštevách Slobodu. 
211 WINKLER, ref. 7, s. 128. 
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Proti slovenským dobrovoľníkom bola vyvíjaná propaganda, ktorá povstanie opisovala 

ako aktivitu evanjelikov namierenú proti katolíkom. Konfesionálne rozdiely potom hrozili 

Hurbanovi v krajoch s obyvateľstvom katolíckeho vierovyznania (a i na Morave). Hurbanov 

švagor Daniel Sloboda Hurbana varoval: „V Holešove a jinde na trhoch sa prodáva píseň 

O uherském Urbanovi, kňezi luteránském, kterak víru zlehčoval, svaté tupil a mnohé katolické 

křestany zmordoval. Je to hrůza, lid ji kupuje a fanatizuje sa.“212 

Po dlhšom pobyte vo Viedni po vypuknutí ďalšej revolučnej vlny hrozilo Hurbanovi aj 

jeho priateľom v tomto meste pri „protislovanských“ náladách nebezpečenstvo, a tak 7. októbra 

mesto opustili a presunuli sa znovu do Prahy.213 

Po vypísaní odmien bol Hurban 11. októbra odsúdený v neprítomnosti (in effigie) na 

smrť a Ľudovít Kossuth podpísal tento rozsudok.214 Potom 17. októbra Kossuth Štúra, Hurbana 

a Hodžu „vymazal“ spomedzi občanov Uhorska.215 Hurbanova žena Anna mu 29. októbra 1848 

písala: „Tí lotri na teba zas šesťsto dukátov vypísali. Daj si pozor! Na železnici by si nebol dosť 

istý. Aj na Morave je plno špionov maďarských.“216 

V predvečer jesennej výpravy sa Hurban cítil dobre: „Ja som zdravý navzdor 

štrapáciám nesmiernym po cestách, dňom-nocou konaných, po táboroch, strážach, úradoch, 

komandách, staniciach železničných, agentoch, komisároch všakových, a konečne agitáciami 

medzi ľudom naším zaneprázdnený.“217 Po bitke pri Budatíne 11. decembra 1848 sa tiež šírili 

 
212 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 13. decembra 1848. FIŠER, Zdeněk (ed.). 

Korespondence Daniela Slobody s Jozefem Miloslavem Hurbanem. Daniel Sloboda dokumenty IV. Brno: 
Matice moravská, 2009, s. 95. Podrobnejšie o tejto propagande a konfesionálnych vzťahoch vo všeobecnosti 
pozri ADAMČÍK, ref. 49, s. 76-77. 

213 „Jeden hlúčik z nás (Bloudek, Štúr, Zach, Borik, Janeček a ja) presťahoval sa najprv z „National-Hôtelu“, kde 
známy s nami portier upozornil nás, že akísi židáci mladí, akými oplýval Leopoldov, číhajú po nás, popytujú sa 
u neho na nás, ku Cápkovi na Landstrasse; tam sme bývali do 6. októbra. Zo špitála, v ktorom popri akomsi 
maďarskom ranenom študentovi ležal ranený náš Ľ. D. [Ľudovít Dohnány], a tento vypočul zradné úmysly 
aulistov proti nám, ba dozvedel sa i to, že nás už majú vyňuchaných, kde bývame, a dnes (7. októbra) je umienený 
nápad na náš hostinec, zo špitála tohoto prišlo nám, ako iným našim, od polície heslo, aby sme opustili Viedeň. 
My sme opustili Cápka a vo fiakroch dali sme sa zviezť do Nussdorfu, stadiaľ cez Dunaj do Florisdorfu, kde 7. 
večer sadali sme s vyslancami českými do vozňov. Viedeň hrmela od kanónov a my hrmeli vyslobodení 
železnicou ďalej k Prahe.“ HURBAN, ref. 142, I; RAPANT, ref. 83, II-1, s. 292-293. Porovnaj ŠTEFANOVIČ, 
ref. 166, s. 198; WINKLER, ref. 7, s. 124-125. 

214 BODNÁR, ref. 92, s. 40; PRAŽÁK, ref. 196, s. 13 (341). 
215 BODNÁR, ref. 92, s. 40; PIETOR, Ambro. Nápor – odpor. [online] Dostupné na internete: 

<https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1764/Pietor_Napor-odpor/2> [2020-12-12] Spomenutý tu bol Michal Hodža 
„jako preswedčení podzbuditeľ a burič ľudu, tak i jeho zločinskí spolutovarišja Ludwik Štúr  a Joze f  M.  
Hurban , jako zradcowia Wlasti, a z ohledu na Wlasť, na krajinskích občanow, a na obecnú bezpečnosť 
ňebezpečn í  luďja , z pomedzi Občanov uherskej krajiny prítomňe sa wit ierajú , – a každej Wrchnosti, 
a ktorej kolwek osobe sa pprítomňe za prísnú a občanskú powinosť nakladá: abi tíchto, ažbi sa w chotári 
Uherskej krajini ukázať opowážili – za mzdu od každého po 50 zlatoch v strjebre – hňeď chit i l i , alebo bárs 
jakím kolwek spuosobom k rukám dostali.“ DOHNÁNY, ref. 51, s. 131; PECHÁNY, ref. 85, s. 93. 

216 Podľa BODNÁR, ref. 92, s. 40. 
217 HURBAN, ref. 142, II. 
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fámy: „Štúr že byl zastřelen a Hurban těžce zranený leží…218 Hurbana našťastie iba bolelo 

hrdlo a dostal horúčku.219 Podobná fáma sa rozšírila i po zrážke pri Nemeckom Pravne 12. 

januára 1849, pričom v nej mal byť generál Kristián Götz ranený a Hurban údajne padol.220 

Hurbana stále neopúšťal idealizmus za slovanské ideály, no myslel aj na rodinu: „Rád 

zhynu v nával bouří za národ slovanský, však či žiju, či hynu, anjel můj strážce láska má k ženě 

mé a dětem mým ranu jednu vždy rozorává! Oniť zústanou po mne. Štestí pro mne, že mé 

přesvédčení o víťezství naší idey, sebírá mi také břemeno starostí o budoucnost mých milých.“ 

Popísal tiež ťažkosti pri presune zboru cez jarky a vodu v zime, strážne povinnosti a „oddych“ 

v zadymených chyžiach spolu s 20 ozbrojencami. Nečudo, že niektorí z členov zboru 

ochoreli.221 Nenávisť voči Hurbanovi stále trvala: „18. februára 1849 prefekta Rakovského 

v Ružomberku vsadili do väzenia, lebo vraj najímal chlapov, ktorí mali Hurbana zabiť. I Eugen 

Szentiványi sa túlal po horách.“222 

Nakoniec sa koncom februára 1849 dostali Hurban, Štúr a dobrovoľníci až do Košíc, 

kde sa stretli s Jonášom Záborským.223 Ten od 22. novembra do 7. decembra čelil vyšetrovaniu 

a väzneniu kvôli vlastníctvu textu Žiadostí slovenského národa. Aj keď bol po prvotnom 

výsluchu v novembri prepustený, stále hrozila možnosť ďalšej represie.224 Navyše sa mu 

vyhrážali maďarskí „vlastenci“. V meste mali v máji (?) vidieť Hodžu a pred vypuknutím 

slovenského povstania vraj bol u Záborského Hurban – hoci išlo iba o fámy, Záborskému silne 

znepríjemnili život.225 Začiatkom roku 1849 bolo mesto striedavo v rukách košútovcov 

a cisárskych. Mestskí úradníci sa preto radšej zdržali akýchkoľvek akcií, ktoré by sa mohli 

skončiť odvetou jednej či druhej strany.226 Mesto bolo silne sfanatizované „maďarónmi proti 

cisárskym“. Záborský sa do kontaktu s dobrovoľníkmi nehrnul, so Štúrom si nebol blízky 

a navyše sa obával ďalšieho prenasledovania, čo sa ukázalo ako oprávnené. Po Štúrovi dorazil 

 
218 MIKŠÍČEK, Matej. Denník. In GOLÁŇ, Karol (ed.). Na revolučnom Slovensku. Denník, korešpondencia, 

novinové zvesti, rozpravy a drobné dojmy moravského publicistu Mateja Mikšíčka. Myjava: Nakladateľ Ján 
Pažický, 1931, s. 72. Pozri aj RAPANT, ref. 83, III-2, s. 272-276, 453-455, 513-516, 564-565. 

219 WINKLER, ref. 7, s. 128. 
220 FOJTÍK, ref. 79, s. 165. 
221 List Jozefa Miloslava Hurbana Josefovi Václavovi Fričovi z 30. decembra 1848. J. M. Hurban Jozefovi Fričovi. 

In Slovenské pohľady, 1899, roč. 19, soš. 9, s. 566. 
222 Kronika liptovsko-mikulášska z rokov 1848–1849, ref. 82, s. 446. 
223 JURČIŠINOVÁ, Nadežda. Slováci v revolučných rokoch 1848 – 1849 a východné Slovensko. In Dejiny – 

internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2018, roč. 13, č. 2, s. 111-112. 
224 Dr. F. HRADOVAN [ŠTELLER-ŠTELIAR, Ferdinand]. Košice pre marcové a májové reformy r. 1848. In 

DOLINKA, Emanuel – VINDIŠ, Imrich (ed.) Almanach východného Slovenska 1848 – 1948. Košice: Osvetová 
rada mesta Košíc, 1948, s. 10-14; VODZÁK, Ľudovít. Košická oblasť za občianskej vojny v rokoch 
meruôsmych 1848 – 1849. In DOLINKA, Emanuel – VINDIŠ, Imrich (ed.) Almanach východného Slovenska 
1848 – 1948. Košice . Osvetová rada mesta Košíc, 1948, s. 29-31. 

225 HRADOVAN, ref. 224, s. 13; VODZÁK, ref. 224, s. 29, 31. 
226 Tamže, s. 25. 
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aj Hurban, no nezdržali sa dlho. Kvôli odovzdaniu marcového prosbopisu Štúr s Hurbanom 

rýchlo putovali do Olomouca. Neskôr sa Záborský dozvedel, že miestni kupci plánovali atentát 

na Štúra a Hurbana, ale nakoniec nenašli dostatok guráže na takýto čin.227 

Hurban cestou do Olomouca opäť prechladol a trápila ho vysoká horúčka. Výsledky 

deputácie neboli oslnivé, no o Hurbana sa mal starať doktor Seeburge, ktorého mal k nemu 

poslať samotný panovník.228 V takomto stave je Hurban zachytený aj na známej fotografii 

(daguerotypii) deputácie. Pri exponovaní snímky, keď sa vyžadovalo stáť bez pohnutia dlhší 

čas, sa musel opierať o Ľudovíta Štúra.229 

Začiatkom mája 1849 bol Hurban zdravý, prialo mu teplé počasie a oddychový režim.230 

V júni naznačoval, že sa o neho zaujímala polícia: „Vo Veselom som prenocoval, kde celé mesto 

vedelo a aj polícia, rozumie sa, že tam Hurban nocuje.“231 Manželka ho varovala pred 

agitovaním v Skalici, na čo ju upozornil švagor Daniel Sloboda. „Skaličania sa mu chystajú 

pripraviť obed“, no „jakživ vraj nebude obedovať“, „lebo je tam velice moc kossuthovcov 

a židia všetci“.232 Hurban sa však nedal odradiť. Obdobie bolo bohaté na podvratnú činnosť 

voči cisárskym vojskám a maďarské oddiely sa pohybovali v okolí Komárna a ohrozovali aj 

Nitriansku stolicu. Hurban a Štúr preto boli opatrní a stiahli sa do zázemia myjavsko-

brezovského kraja. Úlohu preveriť tieto zvesti a byť na stráži dostal aj slovenský dobrovoľnícky 

zbor v Rači.233 

V nebezpečenstve sa Hurban so Štúrom ocitli ešte na sklonku revolúcie pri agitačných 

cestách, keď ich plánovali chytiť miestni zemania: „Stoličnj zemani, počnauc od Šaška 

Boženjka až do wicišpána Ocskayho ustawičné konference drželi a radili se, jak by Štura 

a Hurbana chytit mohli, již i noc určili, v které na Březowau, kde se Hurban a Štur zdržovali, 

napadnout chtěli.“234 Zrejme k tomuto prípadu Hurban poznamenal, že sa vraj schádzajú vo 

Vrbovom každú noc a najali si na to tridsať „jágrov“ a preoblečených židov.235 Na konci 

augusta Hurban pôsobil so Štúrom v Zemianskom Podhradí. Hneď po príchode sem sa cítil 

 
227 ZÁBORSKÝ, Jonáš. Vlastný životopis. In ORMIS, Ján V (ed.). Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Rozpomienky, 

zprávy a svedectvá. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955, s. 321-322; VODZÁK, ref. 
224, s. 39. 

228 PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 350, KODAJOVÁ, ref. 28, s. 34; WINKLER, ref. 7, s. 136. 
229 JÁROŠ, Michal. Jakub Grajchman. Národnoemancipačné úsilie v kontexte života a tvorby národovca druhej 

polovice 19. storočia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 95-96. 
230 „Ja som zdravý.“ List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 8. mája 1849. WINKLER, ref. 7, s. 

140,141. 
231 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 30. júna 1849. WINKLER, ref. 7, s. 145. 
232 Citované podľa WINKLER, ref. 7, s. 147. 
233 Tamže, 147-148. 
234 Na Rusawě. In Morawské noviny, 1849, č. 201 (2. 9. 1849), s. 930; GOLÁŇ, ref. 196, s. 243. Porovnaj 

RAPANT, ref. 83, IV-1, s. 188. 
235 WINKLER, ref. 7, s. 147. 
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slabý, rozbolela ho hlava a dostal horúčku. Bol vyčerpaný z prílišnej činnosti. Čoskoro preto 

odišiel na ozdravný pobyt do Piešťan, aby sa konečne poriadne preliečil. Ako osobná stráž ho 

sprevádzal jeden dobrovoľník. Avšak ani tento pobyt ale na regeneráciu nestačil. Po návrate 

k práci a zhromaždení v Čachticiach sa vracal do postele chorý a unavený.236 

Štúrovi reč v Uhrovci a Bánovciach nad Bebravou vyslúžila udanie za šírenie 

„komunizmu“. Hurban sa priateľa zastal a obaja čelili obvineniu. Karol Geringer poveril 

Antona Forgácha prípad vyšetriť a Štúr i Hurban sa načas ocitli pod policajným dohľadom.237 

Začiatok roka 1850 priniesol odmietnutie postov, ktoré Hurbanovi a Štúrovi ponúkala za služby 

v revolúcii vláda. Neprajníci Hurbana ale nezaháľali – Geringer dostal anonymný list s udaním, 

že panslávi zvolávajú sprisahanecké schôdze. Vec sa mala vyšetriť a inštrukcie v tomto zmysle 

dostalo aj 3. armádne veliteľstvo a do práce sa opäť dala polícia. Forgách ho rovno označil za 

buriča. Výsledkom bol zoznam osôb kompromitovaných v revolúcii, kde Hurban zastal 

popredné miesto. Polícia ich nemala spustiť z očí. Aj neskôr, keď sa pohol z Hlbokého, „hneď 

hrajú telefóny žandarmérie.“238 

Po návrate do Hlbokého sem načas prišlo aj vojsko – huláni. Opitý vojak, ktorý 

vybavoval ubytovanie pre dôstojníka na fare, sa k Hurbanovi správal grobiansky. Nepomohlo 

ani Hurbanovo dohováranie, že ešte nedávno tiež nosil šabľu za cisára. Vojak udrel Hurban 

plochou stranou šable po hlave a nohách. Hurban sa snažil situáciu riešiť bez násilia, aby 

vojakovi „metále nepoškvrnil“. Holými rukami mu chytil šabľu a porezal sa pri tom na ostrí. 

Na druhý deň sa od strážmajstra zo Senice dočkal ospravedlnenia a vinník mal byť potrestaný. 

Okamžite rozšírené fámy o Hurbanovi opakovali, že prišiel o ruku a mal rozťatú hlavu.239 

Hurban sa ešte ani neohrial na staronovom poste, lebo 22. júna bol zosadený a na jeho 

miesto znovu dosadený predchádzajúci farár Juraj Moštenan. Dôvodom boli obvinenia Karola 

Paltaufa proti Hurbanovi za údajné zločiny počas revolúcie. Hurbana sa pri súdnom 

pojednávaní zastali všetci jeho známi a rozsudok bol vydaný v jeho prospech. Nakoniec sa 4. 

novembra znovu vrátil do úradu v Hlbokom a dostal aj náhradu za ušlý plat – tisíc zlatých.240 

V päťdesiatych rokoch Hurban pociťoval nedostatok financií, jeho ročný plat 

nepostačoval pre rozrastajúcu sa rodinu.241 Hrozilo mu totiž, „že hladom umriem so ženou 

a deťmi“.242 Začal sa preto venovať i domácemu hospodárstvu, „ešte aj zvláštnu živnosť vzal 

 
236 Tamže, s. 149. 
237 Tamže, s. 149. 
238 Tamže, s. 156; 170. 
239 Tamže, s. 157. 
240 Tamže, s. 158-159; PAULINY-TÓTH, ref. 27, č. 10, s. 350. Tu Paltauf ako Balltaulf. HURBAN, ref. 142, IV. 
241 Obsah vokátora a majetkové možnosti pozri ŠULLA, ref. 26, s. 31. 
242 WINKLER, ref. 7, s. 169-170. 



HISTORIA NOVA 18 

59 

si do árendy, kone kúpil, ktoré mu nielen nepríjemnosti sporov spôsobily, ale roku 1853 jedon 

kôň ho tak nešťastne kopnul do pŕs, že znak podkovy niesol si sebou až do hrobu.“243 

Keď sa vrátil do Hlbokého, musel si znova obstarať najpotrebnejšie veci ako náhradu 

za počas revolúcie zničený a stratený majetok. Aby si prilepšil vokatoriálne dôchodky, pokúsil 

sa hospodáriť na vyárendovaných pozemkoch. Zakúpil si aj pár koní. V čase súrnych poľných 

prác a na lúkach, mu prichádzali vypomáhať aj Brezovania.244 Mal dve kravy, prasce a hydinu. 

Na jarmokoch obchodoval v zastúpení s dobytkom.245 

Nešťastné poranenie a smrť Ľudovíta Štúra na prelome rokov 1855 a 1856 ním hlboko 

otriasli. Cítil to tak aj o niekoľko mesiacov. „Ja som porád duševne veľmi zrazený smrťou 

nebohého Ľudovíta Štúra.“246 

Hurban vo chvíľach vypätia dostával ekzémy – „svrbivý výsipek“. Mával aj žalúdočné 

problémy, kŕče, zápchy či naopak „behavky“. O opatreniach a liečení sa bavil s rodinou – 

manželkou a svokrom.247 Ľahšie choroby (ako prechladnutia) seba, rodiny i cirkevníkov liečil 

vodou a homeopatickými liekmi, kvôli čomu študoval a ostatným odporúčal čítať 

homeopatické diela (Lütze, Hahnemann, atď.). Štefanovi Križanovi napísal o homeopatii: 

„Homeopatia je hodná, aby ju každý kňaz kultivoval. Ja som už nejednomu pomohol a dom môj 

celý len mnou je liečený a to s najzdarnejším prospechom. Od mendíka počnúc až po kravu 

a psa, všetci si pomáhame pri nemociach liečivými potenciami homeopatickými.“248 

Osobným lekárom J. M. Hurbana bol na sklonku jeho života Ľudovít Šimko (1859 – 

1945) zo Senice, s ktorým mal aj priateľský vzťah (napriek tomu, že bol presvedčeným 

homeopatom a zásadným protivníkom alopatie) a ktorý pred Hurbanovou smrťou stál pri jeho 

lôžku.249 

Pri ochoreniach radil síce Hurbanovi aj Ľudovít Štúr,250 častejšie to však bol Hurban, 

ktorý radil ľudom vo svojom okolí. Práve Štúrovi zrejme poradil návštevu korytnických 

kúpeľov, ktorú Štúr absolvoval v roku 1851. „Ja som chorý na hrdlo, ale nežartuval som s tým, 

a liečil som sa pilno hned od najprvšieho prvu, a bar ešte ležím, predca už sa cítim značne 

 
243 OSUSKÝ, ref. 5, s. 39. 
244 ŠULLA, ref. 26, s. 44. 
245 KODAJOVÁ, ref. 28, s. 35. Pozri napr. List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 29. decembra 

1855. FIŠER, ref. 212, s. 216. 
246 WINKLER, ref. 7, s. 171. 
247 KODAJOVÁ, ref. 28, s. 34 
248 OSUSKÝ, ref. 5, s. 109-110. 
249 O posledných dňoch dr. Hurbana. In ŠKULTÉTY, Jozef (ed.). Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana. Jeho život a 

účinkovanie, pohrab dňa 23. februára 1888, reči a trúchlospev na pohrabe; objasnenie jeho poslednej pravoty. 
V Turč. Sv. Martine: Nákladom zvláštneho výboru, 1888, s. 51-52; ŠIŠMIŠ, ref. 206, s. 159. 

250 „…dám Ťi dobrú radu a buďeš ožívať s jarom. Vstávaj včas ráno a hňeď za rána, za rosi choď sa prechádzať 
polom čo len za hoďinu – a uviďíš! Tento jarňí vonní vzduch silí náramňe človeka. Prosím Ťa, robjevaj to.“ 
List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 23. apríla 1850. AMBRUŠ, ref. 160, s. 220. 
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lepšie. Ale umysel môj ísť toho roku do Koritnice na tú výbornú a rozznamenitú vodu – vždy 

viac dozrieva vo mne; bo cítim, že táto voda vstave je mna zas na pár rokov obživit – ako kedysi. 

Ja trpím aj na hemorhoidy, a ked sa tieto zbúra, potom už to učinkuje u mňa hlavne na hrdlo. 

[…] Mysel mám jasnú a hlavu čistú, bo sa mi pri vodovom liečení mojom hemorhoidy otvorili. 

Je to tu bieda z ohladu rozumných Lekárov, všetko lebo Košutári lebo darobní Lepiši 

[príštipkári]. Nuž už len čo najlepšie sa varuvat a čo najčastejšie s vodou sa obracat, to je moja 

i preservativa [ochrana] i pomoc skutočná. Haynau kedysi chodiu s vandlou [lavór], a ja 

spávam s ňou.“251 O zdravotných problémoch – svojich, či svojej matky sa Hurbanovi zveroval 

aj Ján Pravoslav Leška (1831 – 1909).252 

Hurban ťažko niesol úmrtie svojej dcéry Svatoslavy na jeseň roku 1860, venoval sa iba 

cirkevným povinnostiam a bol apatický.253 

Hurbanov odpor voči liberalizmu – či už maďarskému alebo slovenskému (budúcej 

Novej škole) ho viedol k silným vyjadreniam: „Buď prokletý do nejhoroucejšího pekla tento 

liberalizmus. […] Teď búdou o závod Maďari liberálni s liberálními Slováky ješté i těch několik 

českých knih ze škôl slovenských vyhazovat. Buď prokleto počínaní takovéto liberalizmu našich. 

Já rád umřu mučednickou smrtí, proti takovému liberalizmu. Můj osud je obraňovat 

potupeného, bez ohledu na panující luzy bludy.“254 

Hurban sa prirodzene zúčastnil bojov okolo Protestantského patentu v 60. rokoch 19. 

storočia. Došlo však aj na násilie. Dôvodom boli Hurbanovi starí nepriatelia z predrevolučných 

rokov, no najmä práve z revolúcie 1848/49. V Hurbanovej neprítomnosti sa podarilo 

prívržencom autonómie získať podpisy 38 hlbockých farníkov za pripojenie sa zboru 

k autonomistickej cirkvi. Hoci drvivá väčšina ich neskôr odvolala, pretože boli oklamaní, 

stačilo to na pokus o prevzatie cirkvi v Hlbokom. Podobný pokus sa skončil pre autonomistov 

úspešne 29. júna 1862 vo Bzinciach pod Javorinou, kde sa ostrej ústnej potýčky zúčastnil aj 

Hurban.255 V Hlbokom boli administratívne odmietnutí, išlo teda o vyslovene provokatívnu 

akciu. V nedeľu 9. novembra 1862 prišli senior Tesák, inšpektor Zelenay, Klsák, Štefan Šubert, 

Michal Konrád, Tomáš Hroš, Juraj Tormay a Ladislav Vannay a ich prívrženci na deviatich 

vozoch do Hlbokého a neúspešne sa domáhali kľúča od kostola. Medzitým sa tu zhromaždil 

 
251 List Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. MATULA, ref. 39, s. 138-139. 
252 KOVÁČ, Martin. Ján Leška, človek v pozadí Jozefa Miloslava Hurbana. In KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, 

Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 139. 
253 WINKLER, ref. 7, s. 177. 
254 List Jozefa Miloslava Hurbana Františkovi Ladislavovi Riegerovi z 2. januára 1961. BOKES, František (ed.). 

Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848 – 1914. Zv. I 1848 – 1867. Bratislava 
vydavateľstvo SAV, 1962, s. 233-234. 

255 Podrobnejšie KOVÁČ, ref. 252, s. 130. 
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dav hlbockých farníkov, došlo k strkanici v blate a niektorí farníci začali na deputáciu hádzať 

kamene a hlavne blato (istá Žáková). Prívrženci autonómie radšej z Hlbokého ušli a vzdali sa 

už pre nich nachystaného obeda.256 „Spomenutia zasluhuje, že církev prosila svojho 

duchovnieho pastiera aby sa v možné asnáď nebezpečenstvo nevydával ale aby vo fare sa 

zamknul, čo ale on neprijal; lebo len nájomník uteká keď vlci stádo napadnú. […] Medzitým 

sme vešli do fary, kde sme celkom iného výjavu svedkovia boli. Tu verná žena objala muža 

svojho a slza horúca – pozostatok to usedavého plaču – kapla z uroseného oka. Nebola to slza 

bázne, lebo bola presvedčená o vernosti milých Hlbočanov, ale bola to slza – asnáď nevole nad 

zlosťou protivníkov naších, ktoríby si nerobili svedomia z toho, keby mohli zo sedmero detí 

Hurbanových urobiť sedmero biednych sirôt.“257 Pavel Loštický to vo svojich pamätiach 

popísal takto: „Naproti tým naším buričúm nás bylo málo: pán farár a kurátori; Ján Holický 

mluvil první a Čobrda Jan, ostatních mnoho cirkevníkú. Pri tem vzbúrení a kriku hrubém 

pribehel Jan Zálešák z konca a socil pána farára, a rékel mu ty slova: ty buriču ! Co nás budú 

pro tebja vešat, jak v revolúcii. Tak potom bjehali po dedine jak bjesní, pod kostel, po járkoch, 

Krištof od cintera k temu. Navedli ho, aby sa im u neho spravila hostina, kde bylo všeho dost v 

hojnosti.“ Do Hlbokého dorazil 10. novembra komisár vyslaný uhorskou vládou v osobe 

slúžneho, aby utíšil situáciu – deputácii malo byť pritom už skôr zamedzené, omeškal sa o 

deň.258 Prípadom sa 19. októbra 1863 zaoberala aj Štátna rada vo Viedni, ale nevydala žiadne 

výrazné stanovisko, keďže už bol riešený v Uhorsku a na účastníkov sa vzťahovala všeobecná 

amnestia.259 

Táto udalosť mala ešte dohru, keďže boli Hurbanovi verní napádaní v Senici. V krčme 

u Mojžiša nožom napadli kostolníka Šajánka, päť chlapov zase dvoch hlbockých farníkov, 

ktorých ale obránili kamaráti. Ďalšia hádka v Hlbokom sa vyostrila do bitky, kde mali rany 

motykami dve obete na životoch.260 

 
256 Podrobnejšie pozri KOVÁČ, ref. 116, s. 149-150. V Černoknažníkovi vyšla posmešná báseň v nárečí – 

„Žauosná nota o suavné reputácii“. Černokňažník, 1863, r. 3, č. 13 (7. 7. 1863); zrejme vlastnú posmešnú báseň 
v pamätiach uvádza aj P. Loštický. ŠULLA, ref. 26, s. 15-16. 

257 x. V Hlbokom dňa 9. nov. (Historia nájezdu unistického.) In Pešťbudínske Vedomosti,1862, roč. 2, č. 92 (18. 
11. 1862), s. [2]. 

258 ŠULLA, ref. 26, s. 14. „Státní ministr tuto věc, jak se zdá, Jeho Veličenství přednesl, neb prý byl uherskému 
dvornímu kancléři zaslán nejvyšší vlastnoruční list, v němž se mu nařizuje, aby odeslání deputace zakázal, jakož 
i vůbec zavedl vše co je potřebno, aby takové náboženské agitace budoucně zcela přestali.“ Denní politické 
správy. Z Budína 9. listopadu. In Pražské noviny,1862, roč. 37, č. 269 (13. 11. 1862), s. [2]; obdobne Prípisok 
redakcie. In Pešťbudínske Vedomosti,1862, roč. 2, č. 92 (18. 11. 1862), s. [2]. Pozri aj KOVÁČ, ref. 116, s. 150. 

259 ŠULLA, ref. 26, s. 14, 16. 
260 „V Hlbokom sa obrátilo kolečko. Má tento obrat – žiaľ – aj mučedlníkov. Pavel Sobota, poriadny mládenec, 

leží na smrteľnej posteli, Martin Šulla, tiež mladý šuhaj, so štyrmi ranami krváca na hlave. Oba poranení tamtiež 
smrteľne, tento takto od Čobrdy v humnoch a jeho syna Pavla.“; „Co nového sa stalo. Čobrdáci z humna v ten 
čas sa pobili na zabicí, jako na smrt. Už byl ranen, po hlave motykú zaťatý. Aj Jany Šuly Zábojníka syn Martin, 
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Spory isto Hurbanovej mentálnej pohode neprispievali, pridružila sa k nim aj roztržka 

s Michalom Miloslavom Hodžom a spory okolo Hurbanovej víťaznej voľby za 

superintendenta.261 Tento post sa stal zdrojom pracovného vyťaženia a únavy. 

Dňa 17. septembra 1863 postihol Hlboké katastrofálny požiar. „Volanie o pomoc. 

Hlboké ľahlo popolom. Dňa 17. sept. 1863 o 12. hodine poludnej sňal sa oheň na viac miestách, 

ako zdá sa, podložený bol diabolskou rukou. Vo dvoch hodinách neostalo zo 142 čísiel, len asi 

28. ochránených milosťou božou pred ohňom. Veľa rodinám len chrám Boží dáva prítulok, ich 

domy a náradia, odev, peniaze, pohltil plameňov strašný víchor. Chrám, fara a 28 domov 

zachované sú doteraz; otočení ohňom ale a pri nedostatku vody za dlho kolýsať sa budú i oni 

v nebezpečenstve.“262 Milodary a obete dochádzali zo všetkých strán Slovenska. Najviac darov 

vo výške 6000 zlatých prišlo z Nemecka, cisár daroval 1000 zlatých. Okrem peňazí nazbieralo 

sa mnoho naturálií, obilia, potravín, šatstva. Hurban rozdelil podpory medzi 184 poškodených, 

medzi ktorými boli aj dve židovské rodiny, ďalej služobní paholci a mendíci.263 

Za článok Čomu nás učia dejiny uverejnený na pokračovanie v Pešťbudínskych 

vedomostiach bol voči Hurbanovi 21. októbra 1869 začatý politický proces. Obhajoval ho 

Michal Mudroň z Martina, no proces sa nepodarilo preniesť z Pešti na územie Slovenska.264 

Výrokom voči Hurbanovi nepriateľsky nastaveného súdu, ktorý sa vracal k záležitostiam roku 

1848, bol odsúdený na 6 mesiacov väzenia a pokutu 200 zlatých.265 Zaplatiť musel aj súdne 

trovy vo výške 38 zlatých a 94 grajciarov. Uznali ho „vinným zo zločinu poburovania 

a narušovania všeobecného poriadku a pokoja.“ Väznili ho vo Vacove (Vác). Tu zotrval od 6. 

decembra 1869 do 11. mája 1870, po tom, čo mu odpustili zostávajúci mesiac trestu (25 dní).266 

Mal však naďalej podporu farníkov, ktorí sa starali o jeho rodinu, ale petíciu za jeho omilostenie 

vládne kruhy zastavili.267 Časť (nielen) slovenskej inteligencie ho považovala za „národného 

 
tým spúsobem. Nitra na to mjela s ním hrubé právo, kdež obadva na Nitru vydaní a odsúdení byli a áreštovaní. 
Mnoho placili Zábojníkovi. To byli tí pobití a ranení. Prez pjet krát byli vození do Nitry, lež – kým – to konec 
vzalo …“ Pešťbudínske Vedomosti, 1862, roč. 2, č. 94 (21. 11. 1862), s. [2]; ŠULLA, ref. 26, s. 14. 

261 Podrobne pozri VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. 
storočia. Martin: Matica slovenská, 2011, s. 123-125, 146-148, 150-152, passim; KOVÁČ, ref. 116, s. 151-157, 
193-195, 200-205, 255-257, 260-263, passim. 

262 HURBAN, J[ozef]. M[iloslav]. Volanie o pomoc. In Peštbudínske vedomosti, 1863, roč. 3, č. 76 (22. 9. 1863), 
s. [4]. 

263 ŠULLA, ref. 26, s. 45. 
264 WINKLER, ref. 7, s. 196. 
265 Podrobnejšie o tomto prípade. PRAŽÁK, Albert. Hurbanovia vo väzeniach. Žilina: Nákladom O. Trávníčka, 

1923, s. 6-27. 
266 KUSÝ, ref. 48, s. 51; OSUSKÝ, ref. 5, s. 83-85; WINKLER, Tomáš. Jozef Miloslav Hurban – život a dielo. In 

SEDLÁK, Imrich (ed.). Literárnomúzejný letopis 28. Martin: Matica slovenská, 1998, s. 272-273. 
267 PODRIMAVSKÝ, Milan. V politike porevolučného obdobia. In PETRANSKÁ ROLKOVÁ, Natália (ed.). 

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava: Kancelária Národnej rady 
Slovenskej republiky, 2017, s. 120; KOVÁČ, ref. 252, s. 136-137. 
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mučeníka“.268 Aj vo väzení zostal v kontakte so slovenskými aktivistami, prijímal návštevy 

a pripravoval si písomné práce.269 Už pri nástupe do väzenia sa poďakoval za podporu, aby 

pretrpel „trest, ktorý vyslúžil som si vernou mojou láskou „k pravde a národu“…“ – lebo sa 

nebúril, ale vzdelával národ.270 Hurbanovými spoluväzňami boli chorvátsky kňaz Aksamović, 

bývalý honvéd Meszáros, neskôr aj profesor Román. Vo väzení sa Hurban dozvedel o smrti 

Michala Miloslava Hodžu, ktorá ho zasiahla napriek tomu, že Hodža na neho kvôli neúspešnej 

voľbe za superintendenta zanevrel.271 Z jeho pera sa zachovala aj „momentka“ jeho duševného 

stavu.272 Po návrate z väzenia sa v Národných novinách 25. mája 1870 poďakoval za pomoc 

a podporu počas tohto obdobia.273 

Hurbanov pobyt vo väzení bol sledovaný slovenskou verejnosťou. „Priestranné izby, 

dvor, poriadna zahrada a kúpeľ slúža jim za pohodlie. Direktor žalára p. Czobel je milá 

chlapina, nie menej milé a úslužné je veškeré služobníctvo. Náš drahý doktor požíva všestrannej 

vážnosti. Prístup jedon k druhému majú voľný. […] K potešeniu priateľov Hurbanových 

môžeme oznámiť, že je zdravý, pokojný a dobrej vôle pri studiach svojich. Dostáva listy 

a telegramy, ktoré ho veľmi tešia. Kto ale chce a môže mu príjemnú chvíľu urobiť, ten nech 

nezamešká ho navštíviť. […] Kto by chcel ta dačo sebou vziať – nezaškodí! Požívať tam môže 

väzeň čo chce, pravda že za svoje peniaze, a týchto by sa veru zišlo.“274 

 
268 Napr. Andrej Sládkovič: „Hurban ide do predku mučeníctva – to sú len „počátkové bolesti“ ešte. Zúfalý 

terorizmus pôjde i ďalej.“ List Andreja Sládkoviča Augustovi Horislavovi Krčmérymu z 13. decembra 1869. 
KRAUS, Cyril (ed.). Korešpondencia Andreja Sládkoviča. Martin: Matica slovenská, 1970, s. 362. Išlo 
i o niektoré české a nemecké noviny. Zukunft priniesol článok o najväčšom slovenskom mučeníkovi: „Do 
žalára ho budú sprevádzať slzy rodiny i národa. Prikovaný Prometeus bude pre národ mohutný povzbudzujúci 
symbol vlastného zotročenia. Či bude zatvorený šesť hodín alebo šesť mesiacov, vždy bude slovenský 
O'Connell.“ Citované podľa WINKLER, ref. 7, s. 196. Pozri aj MOLDA, Rastislav. Hurban, Matica slovenská 
a národné hnutie v matičných rokoch. In KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. 
Osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 93. Otázka podpory Hurbana počas väznenia 
študentmi slovenského gymnázia v Revúcej sa stala aj bodom vyšetrovania v roku 1874. ŠKULTÉTY, August 
Hor[islav]. Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia a s nim spojeného učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci. 
Ružomberok: Nákladom vydavatelovým, 1889, 169, 171, 174, 175. 

269 PARENIČKA, Pavol. Jozef Miloslav Hurban a Matica slovenská. In SEDLÁK, Imrich (ed.). Literárnomúzejný 
letopis 28. Martin: Matica slovenská, 1998, s. 290. 

270 HURBAN, Dr. J[ozef]. M[iloslav] L. Verejná vďaka. In Pešťbudínske vedomosti, 1869, roč. 9, č. 98 (8. 12. 
1869), s. [1]. 

271 WINKLER, ref. 7, s. 197. 
272 „Nič tu, iba strechy / Vidím šindelové / Nič tu, iba brechy / Očuvám psove! // U susedov v chlieve / Hladný 

somár hiaka, / Voziar v strašnom hneve / v uliciach huláka: / „Hyó, čihí“ … prask, pác“ / A to „teremtette“ – 
/ Čúvate, kým na plac / Z bahna vybrednete.“ [HURBAN, J. M. L.] Vzdychy vacovské (V záhrade.). In 
SYTNIANSKY, Andrej M. (ed.). Tábor. Národní almanah na rok 1870. V Turč. Svätom Martine: Tlačou 
kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1870, s. 360-361. Hurban je tu redakciou označený ako „národní vázeň“. 

273 H[URBAN], Dr. J[ozef]. M[iloslav]. Verejná vďaka. In Národné noviny, 1870, roč. 1, č. 31 (25. 5. 1870), s. 
[2]. 

274 –p. Výlet do Vacova. (Drobné zprávy.) In Pešťbudínske vedomosti, 1869, roč. 9, č. 100 (14. december 1869), 
s. [4]. 
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„Nášho vrelo milovaného doktora našiel som chvala Bohu vzdor jednej nepríjemnej 

okolnosti vianočnej v dobrom rozmare. Podľa starého zvyku mal aj on na stole štyrmi 

sviečočkami ozdobený malunký stromček z borievča. […] …druhý sviatok vianočný, sviatok to 

politických väzňov, ktorý sme zasvätili pri výbornom pivci od dobrého priateľa z Hodonína. Za 

rána urobili „pán kapuš“ [dverník, dozorca] svoju riadnu návštevu a s obyčajným mottom: „Tu 

prinášam ich Milosti každodeňný koláčik, nech že ho ráča vďačne prijať!“ Po raňajkách urobili 

štyria pp. „kolegovia“ a ja čo hosť s ními žalársku túru, ktorá sa každý deň trikrát opakuje. Od 

jedných vrát k druhým je práve 55 krokov, čo 10 ráz sem a ta 1100 krokov urobí. A pri 

niektorých gymnastických produkciách dostalo sa nášmu Hurbanovi všestrannej uznanlivosti. 

„Hiszen mendom“ hovorí jedon z pánov „kolegov“, „hogy az öreg úr legfrisebb mi köztünk“. 

[Myslím, že starý pán je spomedzi nás najčerstvejší.] Že je náš doktor vždy jarý, vždy mladý, to 

on pravda dokázal už dávno. A jarosť i mladosť túto neudusila a Boh dá i neudusí ani trpkosť 

žaláru. […] …a on zostane vždy mladým a jarým,…“275 

Väznenie mu isto zdravotne nepomohlo: „Kým pred väzením býval čerstvý, svieži, 

ačpráve chudý, z väzenia vyšiel síce dosť tučný, ale bledý, nezdravistý, takže sa liečil 

a oddychoval v Luhačoviciach.“276 Ako pamiatku z väzenia si Hurban nechal rásť bradu.277 Na 

jar roku 1870 ho postihol zápal pľúc a dlhší čas strávil v posteli. „Som teraz už zasa na mieste, 

mysľou a duchom, ale telo mdlé, zostal mi ešte kašeľ po všeobecnom zapálení. Fantazíroval 

som celý týždeň a všetky starosti a boje naše ležali mi za celý týždeň ako Alpy na horúcej 

hlave.“278 V liste Karolovi Slavojovi Amerlingovi zo dňa 20. mája 1873 sa žaloval na zdravie, 

že býva často zašliamovaný, silne kašle, býva mu zima, v hlave cíti horúčku. Neduh sa 

zhoršoval z roka na rok, zvlášť v mesiacoch január až apríl, keď učil v škole.279 

Druhý raz bol Hurban odsúdený na tri mesiace väzenia a pokutu sto zlatých v júni 1875. 

Zámienkou bolo uverejnenie článku s obranou Hurbana od Leopolda Abaffyho Tým miernym 

v jeho Cirkevných listoch. Preradením Cirkevných listov medzi politické časopisy a nemožnosť 

zaplatiť vysokú kauciu (5000 zlatých) prišiel v máji 1875 (prestali vychádzať v júni) aj o toto 

periodikum.280 Následne, 5. marca, 1876, ešte stihol súdne pojednávanie v Nitre kvôli sporu 

so Štefanom Czékušom vedenom v Cirkevných Listoch.281 

 
275 –p. Druhý výlet do Vacova. (Drobné zprávy.) In Pešťbudínske vedomosti, 1869, roč. 9, č. 104 (29. december 

1869), s. [3]. Bežný krok má asi 0, 7518 metra. Teda 1100 krokov trikrát denne bolo asi 2,5 kilometra. Porovnaj 
chybný prepočet (1 kilometer) u A. Pražáka. PRAŽÁK, ref. 265, s. 21. 

276 OSUSKÝ, ref. 5, s. 85. 
277 WINKLER, ref. 7, s. 197. 
278 Citované podľa tamže, s. 197. 
279 OSUSKÝ, ref. 5, s. 109-110. 
280 KUSÝ, ref. 48, s. 51; WINKLER, ref. 7, s. 184. 
281 ZECHENTER, ref. 3, s. 273. 
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Do väzenia v Senici nastúpil symbolicky na jubileum likvidácie Matice slovenskej – 20. 

apríla 1876.282 O ôsmej ráno ho najprv dali k spoluväzňom do cely, ktorá bola tri kroky široká 

a štyri kroky dlhá. O dve hodiny ho premiestnili do samostatnej cely.283 Ani tento pobyt iste 

jeho zdraviu neprospel, hoci z väzenia písal Ferdinadovi Čenskému: „Jsem Bohu díka zdráv 

a dobré mysle, takže toli státoborci naši chtěli docílit, abych se sám zlomil ve vězení – za mé 

protimaďarské snahy – tedy se náramě zmýlili.“284 Dohliadali tu na neho dozorcovia Morávek, 

Kokeš a Buchta. Zachovala sa o tom riekanka – „Jeden, dva, tri, to sú ti tri, čo Hurbana strážili, 

keď ho za kater vložili.“285 Aj tu mu umožnili prijímať návštevy, prijímať korešpondenciu 

a literárne pracovať – spísal tu „české“ zväzky almanachu Nitra.286 V Senici je na mieste, kde 

Hurbana väznili, pamätná tabula.287 

Začiatkom roku 1879 Hurbana zasiahla smrť dcéry Želmíry (30. decembra 1878), ktorú 

kládol za vinu zaťovi. Upadol do depresie, z ktorej ho vytrhla až návšteva Martina, kam ho 

pozval syn Svätozár.288 

Hurbana v roku 1880 navštívil Rudolf Pokorný a popísal jeho stav: „Dr. Hurban již 

starec je postavy dosud junácké … Dojem síly duševní i tělesné prozrazuje oko, rázné pohyby 

a zvláště upřimná otevřená řeč …“289 Vo všeobecnosti býval zdravý, s výnimkou triašky rúk 

a chorôb spôsobených neustálym štúdiom v 40. a 50. rokoch (liečených v Korytnici a jazdením 

na koni), zimnice počas revolúcie, oslabnutia vo väzení a počas staroby, občasnej silnej 

influenzy a ponôs na slabé oči, zvlášť keď musel čítať celé rukopisy.290 

V apríli 1886 zomrela Hurbanova dcéra Ľudmila v Malackách, čo bola pre neho opäť 

ťažká rana.291 Už v júni na návšteve Martina sa necítil dobre, čo sa nezlepšilo ani po návrate do 

Hlbokého – mal „zimničné otrasy a drenie v bruchu“. Išiel sa teda liečiť do Luhačovíc.292 

 
282 PARENIČKA, ref. 269, s. 291; WINKLER, ref. 266, s. 273; PODRIMAVSKÝ, ref. 267, s. 122-123. „18. apr. 

mi oznamuje, že na druhý deň ide do Senice, kde ako redaktor Cirkevných Listov má si pokutu odsedieť a teší 
sa, že si aspoň to vymohol, že bude aspoň blízko svojej rodiny.“ ZECHENTER, ref. 3, s. 673-274. 

283 KUDZBELOVÁ, Zuzana. Prispievateľská činnosť J. M. Hurbana v (Riegrovom) Slovníku naučnom. In 
KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti a reflexii. 
Bratislava: Veda, 2017, s. 263. 

284 List Jozefa Miloslava Hurbana Ferdinandovi? Čenskému z 17. mája 1876. Citované podľa OSUSKÝ, ref. 5, s. 
86. 

285 PARENIČKA, Pavol. Jozef Miloslav Hurban – bojovník za život slovenský. Kalendár 2017. Martin: Matica 
slovenská, 2016, [1. september]. 

286 KUDZBELOVÁ, ref. 283, s. 263. 
287 ŠULLA, ref. 26, s. 46; ŠIŠMIŠ, ref. 206, s. 159. 
288 WINKLER, ref. 7, s. 204-205. 
289 POKORNÝ, ref. 111, s. 14. 
290 OSUSKÝ, ref. 5, s. 109-110. 
291 Tamže, s. 89. 
292 WINKLER, ref. 7, s. 210; OSUSKÝ, ref. 5, s. 89. 
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Ďalším veľkým úsilím Hurbana bola slávnosť stého jubilea cirkvi v Hlbokom, ktorá sa 

uskutočnila 13. novembra 1887. Pre túto príležitosť spísal históriu hlbockej cirkvi ale riadil tiež 

rozsiahlu obnovu kostola v Hlbokom. Tá sa týkala aj opravy strechy veže, na ktorej bolo od jej 

stavby (1787, resp. 1791) vyobrazenie habsburského dvojhlavého orla. „Pravda, orol, ktorý na 

znak vďačnosti naproti cisárovi Jozefovi II. miesto kríža za 100 rokov zaujímal a o ktorom sa 

hovorilo, že je o r o l, ale jeho podoby nemal – ten orol musel byť novým, vkusnejším a k celku 

primeranejším – nahradený. Ale sotvaže ho nad báňu vežovú pod kríž pripevnili, doletel rozkaz 

od senického slúžneho Totha, že za dvanásť hodín pod pokutou musí byť zhodený. – Orlová 

záležitosť dosť rýchlo prešla všetky politické fóra, od slúžneho až po vysoké ministerium, ktoré 

ju prenieslo na riadny súd. Pred smrťou Hurbana prišiel od nitrianskej sedrie výrok: Trestné 

pokračovanie sa zastavilo, lebo nebolo preukázané, žeby hlbockí cirkevníci boli chceli proti 

štátu a zákonným ustanoveniam demonštrovať, a dokázalo sa, že orol na veži už 100 rokov stál 

a cirkevníci pri renovácii kostola na to isté miesto postavili, na ktorom za 100 rokov bol 

trpený.“293 

Na sklonku života Hurbana obvinili pre falšovanie verejnej listiny a spor sa tiahol od 

roku 1887 až do jeho smrti. Bez overenia podpísal Anne Žákovej doklad k žiadosti 

o oslobodenie jej syna Pavla od vojenskej služby. Potvrdenie potom zneužili. Po prvý raz bol 

predvolaný na súd v tejto veci už na jar 1887. Už vtedy ho chcel vyšetrujúci sudca zadržať vo 

vyšetrovacej väzbe, no advokát Štefan Fajnor sa za neho zaručil celým svojím majetkom.294 

Hrozba väzenia Hurbana celkovo oslabila. Výrok mali Hurbanovi doručiť 19. februára 1888, 

no zasiahla jeho žena – vtedy Hurban už umieral a čoskoro dokonal.295 

Od začiatku roku 1888 iba polihoval, potom zostal ležať.296 Od októbra 1887 začal mať 

problémy so záduchom.297 Okrem záduchu ho trápil aj chronický katar tráviacich a dýchacích 

ústrojov.298 Keď sa roku 1887 pustil do opravy chrámu, kázal pri otvorených oknách a vonku 

pri kostole.299 V tomto čase sa o neho staral lekár Ľudovít Šimko. Keď už Hurban nemohol 

čítať, predčítavala mu manželka alebo učiteľ Kopa. Spával pokojne, inak bol pri vedomí a bol 

schopný manželke rozprávať o fantastických predstavách počas spánku.300 

 
293 ŠULLA, ref. 26, s. 18, 20, 46. 
294 Tamže, s. 46. 
295 Poslednia pravota dr. Jozefa M. Hurbana. In ŠKULTÉTY, Jozef (ed.). Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana. Jeho 

život a účinkovanie, pohrab dňa 23. februára 1888, reči a trúchlospev na pohrabe; objasnenie jeho poslednej 
pravoty. V Turč. Sv. Martine: Nákladom zvláštneho výboru, 1888, s . 51. Tu aj podrobnosti o prípade. Tamže, 
s. 48-51. 

296 PARENIČKA, ref. 6, s. [11]. 
297 MUDROŇ, Pavel. † Dr. Jozef M. Hurban. In Národnie noviny, 1888, roč. 19, č. 23 (23. 2. 1888), s. [1]. 
298 WINKLER, ref. 7, s. 212. 
299 ŠULLA, ref. 26, s. 47. 
300 WINKLER, ref. 7, s. 212; O posledných dňoch, ref. 249, s. 51-52. 
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Zomrel 21. februára 1888 o pol siedmej hodine ráno.301 Príčinou smrti podľa matriky 

bola staroba,302 podľa podrobnejšej diagnózy degenerácia srdcových svalov (insufficiencia 

cordis) priamo spojená so záduchom – „veď mnoho vystálo to jeho srdce a nikdy nemalo 

pokoja, často sa muselo rozčulovať, napínať.“303 

Ohlas na úmrtie Hurbana bol veľký. Oznámenia a nekrológy priniesli takmer všetky 

slovanské noviny a časopisy.304 Rodina dostávala početné sústrastné telegramy. Množili sa ale 

aj fámy – v Prešporku sa šírilo, že ho otrávili; v Pešti túto líniu vyšperkovali, že sa otrávil 

sám.305 Správa o úmrtí Hurbana bola známa aj u maďarskej verejnosti. Forma jej reakcie 

zreteľne odzrkadľovala jej mentálnu a intelektuálnu úroveň: v Hlohovci usporiadali veľkú 

hostinu na počesť Hurbanovho úmrtia; Jenő Kojmáthy, vtedajší učiteľ na meštianskej škole 

v Senici, napísal v roku 1888 báseň Obeste panslávov – „Hurban, ten hnusník, hnije v zemi / 

Ale škaredá masa stále len kričí. / Oh, ľud, kedy už šliapneš na ich hlavy? / Kedy už vymrie tá 

hnusná zberba? / Čo stoja slová? Za veľa ani temnice nestoja – / Obeste panslávov!“306 

Hurbanov pohreb neprebehol podľa predstáv jeho priaznivcov. Oficiálna časť bola na 

úrovni: Hurbana pochoval Ján Leška, ktorý ho oslávil rozsiahlou kázňou,307 Ján Boor 

trúchlospevom, Matúš Dula mal príhovor.308 Problémom sa stalo miesto pochovania: 

Hlbočania pre Hurbana vykopali jamu v strede cintorína, na „starom cintoríne“. Na pokyn 

slúžneho Tótha a za asistencie richtára Pavla Kovára ju ale museli zahádzať. Údajne rušila staré 

hroby. Následne bola vykopaná nová jama ako pokračovanie radu „nového“ cintorína.309 Nešlo 

teda o nepietne či nečestné miesto ako sa neskôr tradovalo.310 Hurbanovi priaznivci, hlavne 

ženy chceli zasypaný hrob znovu vyhádzať, ale Štefan Fajnor ich odhovoril, obával sa 

 
301 KUSÝ, ref. 48, s. 54, ŠULLA, ref. 26, s. 47. 
302 BODNÁR, ref. 92, s. 90. Prepis matričného zápisu o smrti rukou Jána Lešku pozri WINKLER, ref. 7, s. 212. 
303 BODNÁR, ref. 92, s. 91. Pozri aj O posledných dňoch, ref. 249, s. 51-52; Posledné dni dr. Hurbana. In Národnie 

noviny, 1888, roč. 19, č. 26 (1. 3. 1888), s. [3]. 
304 Aj chorvátske napr. Obzor. HOLJEVAC, Željko. Report by the Croatian Press Regarding Slovaks in the Period 

of Dualism: Some Examples. In HOLJEVAC, Željko – HOMZA, Martin – VAŠŠ, Martin (ed.). Croatia and 
Slovakia. Historical parallels and Connections (from 1780 to the Present Day). Zahreb: Bratislava: FF press, 
2017, s. 67. 

305 WINKLER, ref. 7, s. 213. 
306 Citované podľa MACHO, Peter. Jozef Miloslav Hurban – náš prvý legionár? Konštruovanie kontinuity boja za 

národnú slobodu. In MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava: Historický ústav 
SAV, 2012, s. 167. 

307 Podrobnejšie ku kázni KOVÁČ, ref. 252, s. 142-143. 
308 Prejavy pozri v ŠKULTÉTY, Jozef (ed.). Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana. Jeho život a účinkovanie, pohrab 

dňa 23. februára 1888, reči a trúchlospev na pohrabe; objasnenie jeho poslednej pravoty. V Turč. Sv. Martine: 
Nákladom zvláštneho výboru, 1888, passim. 

309 ŠULLA, ref. 26, s. 47. 
310 Pohreb – na Rusavu tiež dorazil chýr: „Gdyž [Hurban] umřel, nesměli ho pochovat v jeho dědince; jako 

oběšenca ho pochovali“ Opäť podľa pamätníka Martina Mozolu. TÁBORSKÝ, ref. 130, U Hurbanovy, s. 503. 
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represívneho zásahu a narušenia pohrebu zo strany úradov.311 Horšie to bolo s iniciatívou 

predstavenia jeho pomníka v roku 1892, keď uhorské orgány zabránili verejnosti zúčastniť sa 

jeho predstavenia.312 

Aby sme výpočet strastí Hurbanovho života nekončili negatívne, vrátime sa ešte 

k niekoľkým aspektom Hurbanovho životného spôsobu života. Nemožno hovoriť o nerestiach, 

skôr o „tolerovaných drogách“ využívaných aj dnešnou spoločnosťou (alkohol, fajčenie, káva). 

Čo sa alkoholu týka, Hurbanov prístup k nemu bol „primeraný“ a najmä v zrelom veku sa týkal 

skôr osláv. V mladosti Hurban pred prijatím slovanskej identity chodieval piť s „herulmi“. 

Pivom mal osláviť prijatie do Štúrovej študentskej spoločnosti.313 So Štúrom si pripil vínom na 

úspech Tatrína.314 Zachovali sa aj Hurbanove zdravice a prípitky pri výstupe na Veľkú Javorinu 

8. augusta 1862.315 Hurban evidentne neholdoval tvrdému alkoholu, čo je zrejmé aj z jeho 

angažovania sa v spolku miernosti v Hlbokom. Počas patentálnych bojov bol obvinený 

z opilstva. Ján Bartholomaeides ho nazval „že sme my wěru korhel, co ani na nohách od 

opilstwa se ani neumime udržet…“ Bolo to však na oplátku, keďže ho Hurban predtým obvinil 

z toho istého neduhu. Bartholomeides svojho času pri prípitku prirovnal Svätú Trojicu k trom 

pohárom vína, čo konzervatívneho Hurbana pobúrilo a označil to za rúhanie. Svedkom 

údajného Hurbanovho opilstva mal byť seminarista Zimáni, voči čomu sa Hurban tvrdo ohradil: 

„… my děkujeme Pánu nassemu, že nás dosud z milosti swé od ohawného ožranstva moci swé 

prawice ochránil…“316 Pri príležitosti oslavy 50-teho jubilea kňazského pôsobenia Daniela 

Slobodu 28. augusta 1883 si Hurban pripil so spoločnosťou s vínom z roku 1848.317 

Ťažko povedať, kedy si osvojil zvyk piť čiernu kávu a fajčiť, ale po odchode z Prešporka 

mu oba zlozvyky už boli vlastné. Augusta Horislava Škultétyho neustále žiadal, aby mu posielal 

tabak.318 R. Pokorný podrobne opísal faru, jej zariadenie, knižnicu a záhradu (1880). 

„Kratochvílí jest mu zahradničení. Má pěkné dvě zahrádky; v jedné pěstuje i tabák. V Uhrách 

totiž dovoleno sázeti na několik čtver. metrů půdy tuto lidstvo blažící květinu, pro vlastní 

potřebu, začež se platí jistá daň …“319 Na Hurbana sa v tomto zmysle pamätal aj Jozef Kopa, 

 
311 Porovnaj KOWALSKI, Tomáš. Dva pohreby, dva náhrobníky: miesto posledného odpočinku Jozefa Miloslava 

Hurbana. In KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban. Osobnosť v spoločnosti 
a reflexii. Bratislava: Veda, 2017, s. 342. 

312 Tamže, s. 343-344. 
313 WINKLER, ref. 7, s. 13; [HURBAN], ref. 9, s. 10. 
314 HURBAN, ref. 4, kniha tretia, I. Pripíjali si „Johannisbergerom“ údajne z Metternichovej pivnice. 
315 Od Javoriny 10. augusta 1862. Dopisy. In Sokol, obrázkový časopis pre zábavu a poučenie, 1862, č. 8, s. 293-

294. 
316 HURBAN, ref. 43, s. 237, 257; KOVÁČ, ref. 116, s. 156. 
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syn Daniela Kopu, ktorý ako malý chlapec chodieval pánovi farárovi na faru napchávať fajky 

tabakom. Hurban ich mal po ruke vždy celý rad.320 

Hlbočania spomínali, že Hurban pracoval po nociach, že jeho fara bývala dlho do noci 

osvetlená. Na fare sa každý večer spievali nábožné piesne (v lete pri otvorených oblokoch).321 

Obzvlášť, keď boli deti malé a zamestnávali ho vo dne, Hurban pracoval v noci, často aj do 

druhej v noci.322 Rovnako dlho sa však často pretiahli aj Hurbanove agitačné akcie. O istej 

miere pohodlia, no i praktických príčinách vypovedá Hurbanov „špeciálny“ krytý voz. Pri 

dlhších presunoch v nepriaznivom počasí mu určite umožňoval chrániť si zdravie. „Hurban 

mal zvláštny voz, krytý voskovým plátnom, natiahnutý na drevených oblúkoch, aký mávajú 

obchodníci, prevážajúci tovar po jarmokoch. – Na voz naložil manželku, deti, niekedy i priateľa 

a išiel navštíviť niektorého brata v Kristu, a to raz: do Čáčova, inokedy do Prietrže, na Bukovec, 

na Turú Lúku, na Starú Turú, na Košariská a inam.“323 

Je zrejmé, že sa nám nepodarilo podchytiť a definitívne vyriešiť všetky otázky spojené 

s ohrozením Hurbanovho života a zdravia. Snažili sme sa však do maximálnej miery vybudovať 

bázu pre ďalšie, podrobnejšie spracovanie a možnosť rozpracovania možných subtém. 

Každopádne budúcnosť ukáže ako budeme schopní dopĺňať kúsky príslovečnej mozaiky 

s cieľom načrtnúť čo najdetailnejší objektívny obraz. 
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články 
 

Básne Jozefa Miloslava Hurbana 

Peter Mráz 

Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888) bol „muž nezdolateľnej životnej i pracovnej 

energie, človek, ktorému myšlienka organicky prerastala na konkrétny čin.“1 Venovať sa preto 

ktorémukoľvek aspektu jeho tvorby je vždy len výberovým pohľadom na jeho život. Napriek 

tomu ale podstúpme riziko fragmentárnosti, zahĺbme sa do Hurbanových básní a cez ich 

štylizovaný habitus spoznajme spôsob, ktorým Hurban reflektoval svet okolo seba. 

Hurbanova poézia je z pohľadu literárnovedného výskumu v tieni jeho prozaických 

prác, nehovoriac o aktivitách redakčných, politických, náboženských atď. Príčina je prostá, 

Hurbanove básne kvalitatívne neobstoja v konkurencii textov jeho súčasníkov: Janka Kráľa, 

Jána Bottu alebo Andreja Sládkoviča. Ani tak ale nie je možné Hurbanovu poéziu ignorovať. 

Jej význam je analogický k významu poézie Ľudovíta Štúra – v oblasti jazykovej kliesnila cestu 

od evanjelickými autormi poslovenčovanej češtiny k spisovnej slovenčine, obraznosťou 

upevňovala kánon romantického nazerania na svet, ideovo burcovala čitateľov k aktivite. 

V tejto súvislosti je najznámejšou Hurbanovou básňou Národná pieseň2 s incipitom Bije 

zvon slobody, čujte ho národy: 

Už nám zozváňajú, do chrámu slobody, 
k bojom vyzývajú nás národy: 
Čujmeže ich, bratia, tie zvony slobody, 
kým nezapečatia nám ich zas národy. 

Dnes už vieme, že J. M. Hurban musel ako predseda Slovenskej národnej rady siahnuť 

po zbrani a v bojoch rokov 1848/1849 dokázať odhodlanie položiť život za svoj národ. Tento 

poznatok ale nesmieme projektovať do čítania nami analyzovanej básne. Tá síce bola po prvý 

raz uverejnená už v knihe Mikuláša Dohnányho História povstania slovenského (1850), 

napísanej nedlho po revolučných udalostiach, ale zdôraznime, že hoci z pohľadu historika môže 

byť Dohnányho vykreslenie revolučných udalostí jedným z prameňov ich poznania, o texte 

Hurbanovej básne obdobne uvažovať nemožno. Svojou apelatívnosťou rezonovala Národná 

pieseň v rokoch meruôsmych, jej dikcia ale nie je založená na prvoplánovom, zbraňami 

 
1 ŠMATLÁK, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: LIC, 2001, s. 84. 
2 HURBAN, J. M. Národná pieseň. In KRAUS, Cyril (ed.). Slovenskí romantici. Poézia. Bratislava: Tatran, 2007, 

s. 292-293. 
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determinovanom boji proti nepriateľovi, ale stojí na pozíciách kultúrneho boja za idey reči ako 

nástroja oslobodenia národa. Hurbanova báseň síce obsahuje v revolučných časoch exponované 

slová krv, pot, mozole, resp. výzvy hor sa, na nohy, Slováci! či za slobodu mrime, i za reči 

práva, ale jej ústredným nervom je jednoznačný refrén, odkazujúci na kľúčové posolstvo – boj 

za emancipáciu slovenčiny: 

Nech sa po Tatrách reč naša ozýva, 
v súdoch, diétach, nech aj ona býva! 

Berúc ohľad na ideologicky podmienený výklad našich dejín nie je prekvapením, že 

Hurbanov text sa v očiach generácií, ktoré po roku 1948 navštevovali školu, obmedzil na 

poznanie myšlienkovo najúdernejšieho verša Hurbanovej básne: Bije zvon slobody, čujte ho 

národy. Títo čitatelia prestali vnímať celý text básne a ovplyvnení zjednodušujúcim výkladom 

revolučných udalostí vytvárali jednoznačné, pátosom podmienené súdy o autorovi, ktorý po 

dopísaní nami nazeraného textu „zamenil pero za meč, básnické slovo za vodcovský povel a stal 

si už na jar 1848 na čelo nespokojných myjavských sedliakov,“ aby „sa zastával sociálnych 

záujmov poddaného roľníctva a do pamätných mikulášskych Žiadostí z mája 1848 presadil aj 

určité sociálno-revolučné požiadavky.“3 

Ak by sme mali poukázať na básne J. M. Hurbana, ktoré sú čitateľsky pôsobivejšie než 

Národná pieseň, môžeme siahnuť napr. po texte Postoj na málo prúd žitia búrneho, ktorý vyšiel 

v almanachu Nitra v roku 1846.4 Jej subjektivizmus nás upomína na rozpor medzi ideálom 

a skutočnosťou, na vnútornú nespokojnosť subjektu so sebou samým a so svetom, ktorý 

básnika obklopoval, na pátranie po istote, po rovnováhe, pokoji. 

Hurbanov text Postoj na málo prúd žitia búrneho sa spočiatku zdá byť adoráciou veku 

nerozumnosti, kde svety k zemskému životu privyklé, / mladosti samej vzpierať sa nestačia. 

Báseň sa javí byť štylizovaná ako zrkadlo, do ktorého sa pozerá subjekt, túžiaci po naplnení 

goetheovskej výzvy Postoj, chvíľa, si krásna. Názov básne Postoj na málo prúd žitia búrneho 

ale napovedá, že túto výzvu možno prijať aj ako podnet k hlbšej introspekcii subjektu. V texte 

Hurbanovej básne síce na krídlach prchkých duch mladosti letí / do krajín vyšších, do iného 

sveta, ale súčasne v ňom zaznieva aj poznanie pragmatizmu, ba krutosti dospelého života voči 

ideálom dospievania. Napriek tomu básnický subjekt vyjadruje nádej: 

 
3 KOCHOL, Viktor. Vyvrcholenie obrodeneckej literatúry. In PIŠÚT, Milan et al. Literatúra národného 

obrodenia. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1960, s. 467. 
4 HURBAN, J. M. Postoj na málo prúd žitia búrneho. In KRAUS, Cyril (ed.). Slovenskí romantici. Poézia. 

Bratislava: Tatran, 2007, s. 188-189. 
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Teč rieka môjho ďalej už života, 
videl som pravdu mladosti mej krokov, 
a bárs ma život v odpory zamotá – 
neoľutujem môjho žitia rokov… 

Opäť by tu mohol nastúpiť čitateľ, ktorý nerešpektuje dobu vzniku textu Hurbanovej 

básne a projektuje do nej svoje poznanie životnej púte Jozefa Miloslava Hurbana. Ak by tak ale 

urobil, dopustil by sa chyby. Báseň Postoj na málo prúd žitia búrneho nenapísal starec 

rekapitulujúci svoj život, ale ani nie tridsaťročný muž na prahu nových životných výziev. Tie 

sa v jubilejnom Roku J. M. Hurbana nesporne stanú predmetom mnohých analýz. 

Pramene a literatúra 

Pramene a edície prameňov 

HURBAN, J. M. Národná pieseň. In KRAUS, Cyril (ed.). Slovenskí romantici. Poézia. Bratislava: Tatran, 2007, 
s. 292-293. 
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edície 
 

Listy katolíckych kňazov Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi (1) 

Tomáš Adamčík (ed.) 

Evanjelický farár Jozef Miloslav Hurban počas svojho života viedol čulý písomný styk 

s mnohými autoritami uhorského i zahraničného politického, duchovného a spoločenského 

života. Veľká časť Hurbanovej osobnej pozostalosti je uložená v Literárnom archíve Slovenskej 

národnej knižnice (ďalej SNK-LA) – zväčša pod signatúrou M 23 a vo fondoch ďalších 

osobností (signatúry sú v edícii uvedené v hlavičke každého listu). Významné miesto v jeho 

početnej korešpondencii predstavujú práve listy od katolíckych kňazov so slovenskou národnou 

identitou. 

Vzhľadom na to, že okruh Hurbanových katolíckych priateľov a stúpencov bol široký, 

do komentovanej edície prameňov som pripravil selektívny výber korešpondencie 

pochádzajúcej predovšetkým z pera Andreja Ľudovíta Radlinského (4 jednotky)(I.), biskupa 

Štefana Moyzesa (2 jednotky)(II.) a Michala Chrásteka (8 jednotiek) (III.). Tieto archiválie som 

doplnil ešte o jednotlivé listy od Štefana Závodníka (IV.), Františka Víťazoslava Sasinka (V.), 

Júliusa Plošica (VI.), Romualda Čestislava Zaymusa (VII.), Eugena Geromettu (VIII.) a lístok 

od Jána Ondrisíka (IX.). 

Najpočetnejšia vzájomná korešpondencia J. M. Hurbana a Jozefa Karola Viktorina bude 

predmetom ďalšieho edičného spracovania. 

Edičné poznámky 

Jednotlivé listy adresované hlbockému farárovi sú radené podľa osobností 
a chronologicky, pričom pri každom je uvedený krátky informatívny regest vypovedajúci 
o obsahu danej korešpondencie. Pri edičnej práci som sa snažil zachovať čo najväčšiu 
autenticitu uplatnením exaktného prepisu, čo v praxi znamená, že som ponechal pôvodné 
písanie veľkých písmen (Vás, Brat, April, Vedomosti), zdvojené spoluhlásky (grammatika), 
pôvodné mäkčenie spoluhlások (Ludovít), dĺžku samohlások či pôvodné písanie y/i (na päti) 
a predložiek/predpôn. Rovnako sú zachované aj špecifiká jednotlivých autorov, ako napríklad 
časté používanie „ä“ u Andreja Radlinského. Ponechal som aj pôvodné členenie a štruktúru 
dokumentov. Podčiarknutia v texte sú presne podľa originálu listov. 

Editorský zásah predstavujú najmä poznámky a komentáre označené číslom v hornom 
indexe (x1), ktorých úlohou je vysvetliť kontext korešpondencie a priblížiť osoby a udalosti 
v nej vystupujúce. Opravené boli len zjavné chyby a preklepy. Poškodený alebo ťažko čitateľný 
text je vyznačený symbolom [?]. 
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Edícia textov 

I. Listy Andreja Radlinského Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi 

List Andreja Radlinského J. M. Hurbanovi z 23. marca 1854 (signatúra 29 F 55) 

Radlinský posiela Hurbanovi výtlačky Prostonárodnej Bibliotéky a informuje ho o svojich 
ďalších literárno-vydavateľských plánoch. Zároveň prosí o pomoc pri rozširovaní a odpredaji 
svojich prác na Brezovej a okolí. 

Brat môj drahý! 
Posielam Ti tu 2 a 3 sväzok z Prost. Bibliotéky1 a síce: 
15 výtiskov pre predplatiteľov; 
20 výtiskov na predaj 
4 výtisky jako procentuáciu 
Aby si videl Brat môj jaké dalšie podujatia v našej literatúre slovenskej robím, posielam Ti tiež 
oznamy: jeden o druhom vydaní mojej modl. knihy2 a druhý o ďalšom vydávaní Pokladov3. 
Cena 2 a 3 sväzku spolu je 24 kr. fr. 

Hläď Brat môj drahý jak tieto exempláre z 2 a 3 sv. tak tiež i ostatních 50 exempl. z 1. sv. Prost. 
Bibl. u Tebä zostávajúcich čím skôr rozpredať a utržené peniaze mne poštou zaslať; lebo vo 
velkej potrebe som postavený. Tlačiar4 mi na päti stupuje a já bych predca rád i ďalej vo 
vydávaní tohto dielka postupovať, – k čomu je potrebna pomoc peňažitá. V budúcich sväzkoch 
budem podávať veci viac obsahu vedeckého a zábavného, – medzi iným mienim vydávať 
i povesti slovenské. – Z utržených peňazí odrátaj si 2 zl. fr. za 2 exempláre Nitri5 ko mne na 
predaj poslané. 

Myslím, že Ty jakožto povestný Slavjan budeš v stave aspoň pár výtiskov z mojeho „Sobranja 
ruských propovjedej“6 a Slovára7 k tomuto 1 tomu prislúchajúceho tam na Tvojich stranách 
odpredať na česť a slávu tamejších Slovákov, ktorí nechcú nazad za inými slavjanskými 

 
1 Dr. Andrej Ľudovít Radlinský (1817 – 1879) vydal v Budíne v rokoch 1852 až 1857 5 zväzkov diela 

Prostonárodnia Bibliotéka. Spomínané zväzky vyšli pod názvom Sv. II. a III. Náuka dobrého wychowáwania 
pre ľud i pre školu, z nemeckého diela.. Bernardom Galurom sostaveného, do slowenčiny preložená od 
slowenského Odseku cirk. lit. spolku na ústr. semeništi pešťanskom. Budín: Písmotiskom Martina Bagó, 1854, 
238 s. 

2 Druhé vydanie Nábožných wýlewow srdca katolického kresťana vyšlo s podnázvom Kniha modlitebná, 
poučovacia, obrädná a spewacia pre katolického kresťana duchowního tak jako swetského, každého stawu, 
weku a obojeho pohlawia, k upotrebowaniu w kostole i doma. Budín: Písmotiskom Martina Bagó, 1855, 832 s. 

3 Poklady kazatelského rečníctva najskôr vychádzali od roku 1849 v Banskej Štiavnici a potom od roku 1854 
došlo k ich obnovenému vydávaniu v Budíne s podtitulom Všenauka kresťansko-katolická, o čom informoval 
Radlinský Hurbana. 

4 Ide o budínskeho tlačiara Martina Bagó (Márton Bagó) († 1873), ktorý vydával veľkú časť nielen Radlinského 
kníh, ale aj ďalších slovenských autorov. 

5 J. M. Hurban poslal A. Radlinskému piaty ročník svojho almanachu Nitra, ktorý vyšiel v skalickej tlačiarni 
Františka Škarnicla v roku 1853. 

6 RADLINSKÝ, Andrej. Sobranie russkich propovjedej izdavaemych. Tomus I. Budín: V typografii Martina 
Bagó, 1852, s. XVI, s. 17-140. 

7 RADLINSKÝ, Andrej. Slovar k pervomu tomu sobranija „Russkych propovjedej.” Budín: V typografii Martina 
Bagó, 1853, 93 s. 
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plemenami ostávať; – a preto cieľom týmto odkazujem Pater Signaroviča8 Franciškána vo 
Freistáku9, aby 5 výtiskov u neho nadarobnicu ležiacich poslal k Tebe. – Cena tohoto 1 sväzku 
i so Slovárom je len 1 zl. fr. – Cena predplatná na 2ý sväzok tiež s dodatočným Slovárom 
a všeslav. grammatikou je len 1 zl. fr. – Poneváč pri druhom sväzku sä vydajú mená všetkých 
predplatiteľov, preto prosím Ťä, pošli mi mená tých, ktorí odkúpä výtisky k Tebe zaslať sä 
majúce a spolu stanú sä stálymi predplatiteľmi. Hanba by to byla pre Slovákov, keď by ich len 
pár bylo v menosloví predplat. kdežto iných Slovanov jako: Rusínov, Slovincov atď. počet je 
dosť hodný, – a pritom samé dielo nepozorujú na jeho ďalší cieľ je v sebe dokonále. Ono 
obsähuje v sebä najklasickejšie duchovné reči najslavnejších ruských pravoslavn. rečníkov jako 
Filareta, Inokenta, Putatína, Platona atď. atď. Najmä v 2om sväzku bude celý obrad pravoslávnej 
Cirkvi výborne vystavený a vysvetlený.10 

Modlitebná kniha moja vyjde v slovenčine a pre Čechov tiež i v češtine. 

Jestli bys Brat môj drahý znal nekoho zpomedzi osvietenejších a horlivejších Slavjanov 
katolíkov na Brezovej, ktorý by mi tam sbierať mohol predplatiteľov na moju modl. knihu, 
poraď mi; lebo tamejší farár Mitošinyi11 ani len za hodno nedržal otvoriť bol oznam jemu po 
pošte poslaný, lež ho poslal neotvorený nazád. 

Jakože sä Ty máš, tak si ticho, jako by Tä ani medzi námi nebylo. Ozvi sä aspon sukromne, 
keď nie verejne.  

Pozdravujú Tä tunajší Slavjani. 
S Bohom! 
Tvoj vždy verný brat v národe Ondrej Radlinský 
V Budíne 23. 3. 1854 
Jestli čo utržíš, pošli mi po pošte. 
 

 
8 Bližšie neurčený mních vo františkánskom kláštore v Hlohovci. 
9 Ide o mesto Hlohovec, v danom období známe aj ako Freistadtl, Galgócz. K dobovej etymológii mesta pozri 

JACOVSKÝ [KLEMPA, Ján]. Hlohovec (Freistadtl, Galgócz) a jeho Pánovia. (Z nemeckého rukopisu). In 
Slovesnosť, roč. 3, č. 11 (15. apríl 1865), s. 166-169 a Slovesnosť, roč. 3, č. 12 (25. apríl 1865), s. 181-184. 

10 K problematike Radlinského zbierky ruských kázní pozri ZEMKO, Pavol. Radlinského „Собрание русскихъ 
проповњдей“. In Theologos. Teologická revue, 2009, roč. 2, č. 2, s. 102-109. 

11 V skutočnosti šlo o katolíckeho farára Juraja Mitošinku, ktorý pôsobil ako duchovný vo farnosti Brezová pod 
Bradlom v rokoch 1853 – 1856. 
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List Andreja Radlinského J. M. Hurbanovi zo 4. mája 1854 (sign. 29 F 55) 

Radlinský oznamuje Hurbanovi, že sa nezúčastní slávnostného odhalenia pomníka Jánovi 
Hollému a že mu po Jurajovi Obermayerovi poslal výtlačky svojich diel so žiadosťou o získanie 
ďalších predplatiteľov. 

[Na obálke] 
Velebnému Panu Jozefovi M. Hurbanovi. 
S úctou v Hlbokom. 

Brat môj drahý! 

Lutujem, že pre mnohé práce nemôžem byť pri odhalení pomníka J. Hollého1, čoby zaiste moje 
najvrúcnejšie želanie bylo, už i z toho ohlädu, žeby som si s tebou a s inými drahými 
národovcami zajedno sišel. Miesto mojeho príchodu zasielam na všetkých uprimné slavjanské 
pozdravenie a zdravstvovanie. 

Poslal som Ti Braček drahý kroz p. Obermayera2 z 2ho sväzku Prostonárodnej Bibl. výtisky pre 
Tvojich predplatiteľov a pritom 20 výtiskov na predaj. – Poneváč p. Obermayer žiada odo mnä 
20 najmenej výtiskov z 1ho, 2ho a 3ho sväzku Prost. Bibl. a poneváč už z 1ho sväzku žiadneho 
exempláru nemám pri rukách, oddaj mu tých 20 výtiskov z 1ho sväzku z nerozpredaných ešče 
u Tebä sä nachádzajúcich 50 výtiskov. Cena 2ho a 3ho sväzku v jedno sviazaného je 24 xr. fr. – 
Hläď Braček drahý! exempláry z 1ho a z 2, 3 sväzku čím skôr odpredáš a mne z toho vývod dáš, 
abych klerikom pestianskym3 mohol dať čistý výnos z týchto sväzkov im prináležiaci. 

Poslal som Ti kroz p. Obermayera tiež russké propovjedi i Slovar k nim náležiaci v tej nádeji, 
že Ty jako naozajstný Slavian budeš toto moje prvotné panslavské dielo rozširovať. Ráč teda 
exempláry Tebe poslané rozpredať a stálych pri budúce sväzky predplatiteľov získať i mená 
ich mne čím skôr sdeliť, aby som tieto v 2om sväzku medzi inými uverejniť mohol. 

Šťastne maj sä dobre na žiadosť Tvojho opravdivého priateľa a brata On. Radlinského. 

V Budíne 4. 5. 1854. 

Výkaz 
Vel. p. Hurban sä týmto uctivo požaduje, by 20 výtiskov z 1ho sväzku Prostonárodnej 
Bibliotéky Veleb. Panu Obermayerovi farárovi vitenckému4 odovzdal. V Budíne 4. Mája 1854. 
Dr. O. Radlinsky 
Redaktor. 

 
1 Slávnostné odhalenie pomníka Jána Hollého (1785 – 1849) na Dobrej Vode sa uskutočnilo 11. mája 1854. 

Zbierku na postavenie pomníka zorganizovali slovenskí katolícki kňazi Ján Palárik a Jozef Karol Viktorin. 
Pomník zdobila Hollého busta od sochára Ladislava Dunajského (1822 – 1857) a text básne od Ľudovíta Štúra 
(1815 – 1856), ktorá sa počas slávnostnej udalosti spievala na nápev Veje vietor, veje, od Tatier k Dunaju. 

2 Národovec Juraj Obermayer (1808 – 1880) pôsobil od roku 1852 ako katolícky farár v obci Chtelnica (okres 
Piešťany), kde aj zomrel. 

3 Táto podpora bola nepochybne určená pre členov študentského krúžku – Slovenskej cirkevno-literárnej školy, 
ktorá fungovala na teologickej fakulte peštianskej univerzity. Pozri KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov 
v Pešťbudíne v rokoch 1850 – 1875. Békescsaba: Kor/ridor Könyvek – Kor/ridor Knihy, 2016, s. 121-124. 

4 Starý názov Chtelnice – Wittenz, Vittencz, Vittenc. 
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List Andreja Radlinského J. M. Hurbanovi z 30. marca 1865 (sign. M 23 F 67) 

Radlinský reaguje na Hurbanovo vyzvanie, aby vystúpil v senickom okrese ako slovenský 
kandidát vo voľbách do krajinského snemu v roku 1865 a chváli ho za jeho články o voľbe 
ablegátov v Pešťbudínskych vedomostiach. 

Kúty1 30. Marec 1865 
Andrej Radlinský 
kandidát na snem 

Brat môj drahý! 

Já som nikdy nemienil vystúpiť jako kandidát na ablegátstvo2 pre bud. snem uhorský, znajúc 
z predošlosti ťažkosti3, boje a nebezpečenstvá, ktorým je pri terajších neprajných okolnosťach 
vyztupenie také vystavené. Medzitým keď si ma poctil Tvojim mne veľmi vzácnym listom4, 
ktorý som teprv v sobotu po mojom návrate z Oravy obdržal, a ma vyvolávaš, abych vystúpil 
v senickom okrese, i sľubuješ mi Tvoju pomoc a dobrý výsledok – po dlhom vnútornom boji 
odvážil som sa konečne vystúpiť. Prv ale než vystúpim, žiadam si, bys ma dôverne poučil: ktoré 
obce by boly na moju stranu. O Senici viem, že jako mestečko maďaronske nebude po mojej 
strane. Jestli myslíš, že prevedieme, teda poručeno Bohu, vďačne sa odhodlám. K lepšiemu 
dorozumeniu navštívim Ťa, jestli nie prv, po velkej noci iste – v skalickom okrese vystúpi 
Pauliny5 kroz mňa nahovorený a v novomestskom snáď Veselovský6. V Luptove keď som bol, 
počul som, že Malyho7 v horňom, Hýroša8 v dolňom vidieku mieňa vyvoliť. A ty kde vystúpiš? 

Spomínaš v liste Tvojom dlh za noviny, ale Tys mi nie dlžen. Veď si mi i ty posilal Tvoje 
noviny. Priam spozornel som pri adresách, že omylom adressa Tvoja vystala, nasledovne 
i Noviny. Chybu túto som hneď napravil a tak prvou poštou obdržíš pretrhanie čísla. Odpusť, 
že som sa to prehliadnutím stalo. 

 
1 Kúty, okres Senica. Andrej Radlinský tu pôsobil ako katolícky farár od augusta 1861 až do svojej smrti v roku 

1879. V Kútoch je aj pochovaný pri farskom kostole sv. Jozefa. O jeho pôsobení v obci a na národnom poli 
pozri bližšie HANAKOVIČ, Štefan. Dr. Andrej Radlinský - kútsky farár. 1. vyd. Kúty: Obec Kúty, 2006, 159 s. 

2 Ablegát – poslanec za uhorský snem. 
3 Andrej Radlinský kandidoval na poslanca uhorského snemu vo volebnom okrese bobrovskom už v roku 1861. 

Pri tejto príležitosti vydal v Pešťbudínskych vedomostiach svoj volebný program, v ktorom okrem všeobecných 
politických požiadaviek predostrel i sociálne požiadavky oravského ľudu. Pozri BOKES, František (ed.). 
Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914: 1848-1867. Zväzok 1. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, s. 288. 

4 List je nateraz neznámy. 
5 V skalickom okrese vystúpil ako slovenský kandidát Pavel Blaho (1844 – 1938). Zmienený Viliam Paulíny-

Tóth (1826 – 1877) úspešne kandidoval za srbsko-slovensko-nemecký kulpínsky volebný okres na Dolnej zemi. 
6 Namiesto Martina Veselovského (1832 – 1876) sa o priazeň slovenských voličov pokúšal v okrese Nové Mesto 

nad Váhom František Víťazoslav Sasinek (1830 – 1914). 
7 Ján Malý napokon nekandidoval. 
8 Štefan Hýroš (1813 – 1888) kandidoval za ružomberský okres, no neuspel. 
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Znamenité to boly články v P.b.V.9, v č. 20 a 24. o volbe ablegátov10; jako poznávam ich 
pôvodcom si Ty. Živ Ťa Boh! 

Píš mi tedy čo skôr: na ktoré obce si potom rátať môžem. 

Zdrastvuj! 

Tvoj opravdivý brat Andrej Radlinský 
Kúty 30/3 1865 
Moja adresa je: t. R. far. v Kútoch Holič via Göding. 
Úctu odo mňa Tvojej! 

 

 
9 Pešťbudínskych vedomostiach. 
10 Konkrétne išlo článok O tom sneme od autora pod pseudonymom H. (Pešťbudínske vedomosti, roč. 5, č. 20, 10. 

marec 1865, s. 1-2.) a príspevok Jaká zásada? od autora pod značkou # (Pešťbudínske vedomosti, roč. 5, č. 24, 
24. marec 1865, s. 1-2.). Ich autorom bol podľa Radlinského Hurban. 
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Tlačený volebný leták1 Andreja Radlinského adresovaný 
J. M. Hurbanovi z 20. januára 1869 (sign. M 23 F 67/2) 

Drahý Brat môj! 

Slobodomyseľní priatelia ľudu a pokroku a náčelníci tej v Nitre, ktorá na predošlej diete 
hrdinsky bojovala, pracovala a hlasovala za práva a materiálny dobrobyt ľudu, menovite za to: 
aby sa daň umenšila, monopol tabáku, kolok (štemple), akcis a iné pod nemeckou vládou 
uvedené bremená, jakož tiež i novovynalezené, nesrovnávajúce sa s našou konštitúciou 
inštitúcie prestaly, lež od mnohých ablegátov, ktorí pred troma rokami voličom svojim 
v tlačených programoch všetko to boli posľubovali, ale slovo dané nezadržali a do protivného 
táboru prešli, v ktorom potom hlasovali za rozmnoženie bremien, opustená a tak nachádzajúca 
sa v menšine, prepadla, a ktorá sa teraz, Bohu chvála! v krajine silne zmáha, – tejto pravím, 
strany náčelníci a priatelia ľudu a pokroku mňa, po priateľskom vyzvaní a vzájomnom 
dorozumení, kandidujú vo volebnom skalickom okrese za ablegáta na vnove nastávajúcu 
uhorsko-krajinskú dietu, a spolu poverili ma tým: aby pre lepšie dorozumenie sa so stránkou 
mojou, v záležitosti predbežných opatrení k prevedeniu volby mojej, svolal priateľskú poradu, 
čili tak rečenú konferenciu inteligencie. 

Já, – jakožto úprimný priateľ ľudu, jako verný národovec a horlivý vlastenec, ktorý som za 
slobodu, práva a materiálny i duševný blahobyt ľudu, za umenšenie dane, za odstránenie 
všetkých, v novej dobe vynalezených bremien, za samostatnosť, celistvosť (integritu), rozkvet 
a blaho drahej vlasti našej Uhorskej, ktorý s hrdosťou priznávam sa ku všetkým zdarným 
a blahonosným zásadám stránky tej, a ktorý som už po dva razy vystúpil jako kandidát 
ablegátstva, totižto: roku 1861 v Orave a roku 1865 v skalickom okrese, lež po každé len násiliu 
som ustúpiť musel, toto vyzvanie a poverenie za velikú česť, a za svätú národňo-vlasteneckú 
povinnosť dôvere vo mne zloženej všemožne sodpovedať sebe pokladajúc, slávne svolávam 
predna-[?] konferenciu inteligencie na deň 26-ho januára t. r. v utorok na predpoludňajšiu 11. 
[?, asi hodinu] do Holiča, na obecný dom, k preduvedenému cieľu; ku ktorej Teba, drahý brat 
môj so všetkou úctou povolávam. Úfam, že pri svojom vlasteneckom [poškodený text, asi 
cítení], pri svojej za obecné dobré zaujatosti, z lásky k ľudu a vlasti na predznačený čas a miesto 
so všetkou ochotnosťou ustanoviť sa ráčite. 

Dotuď zostávam s výrazom obzvláštnej úcty. 

Nech žije: sloboda, vlasť a kráľ! 

V Kútoch, dňa 20-ho januára 1869. 

ponížený sluha 
Dr. Ondrej Radlinský, v. r. 
farár kútsky a kandidát ablegátstva okresu skalického. 

 
1 Tento tlačený volebný leták doplnený niekoľkými rukopisnými slovami A. Radlinského nie je totožný s letákom 

uverejneným v edícii dokumentov BOKES, František (ed.). Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v 
rokoch 1848-1914: 1867-1885. Zväzok 2. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, s. 182. 
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II. Listy Štefana Moyzesa Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi 

List Štefana Moyzesa J. M. Hurbanovi z 25. augusta 1865 (sign. 29 F 46) 

Biskup Štefan Moyzes upovedomuje Hurbana, že nemôže vyhovieť jeho žiadosti vzhľadom na 
nepriaznivé politické okolnosti. 

Blahorodý Pane! 
Drahý Priateľu! 

Velice pocteným cítim sa síce Vašim dôverným písmom od 20-ho t. m.1 nechtiac si ničmenej 
privlastňovať zásluhu, ktorej možnosť nenahľadám, úprimne vyznávam, že žiadosti Vašej 
vyhovieť nemôžem. Mužovia vládni, ku ktorým som dôveru – z veľkej čiastky neoprávnenú – 
kojil, zmizli s pozorišťa; tí ale, ktorí teraz pri kormidle stojá, i mňa samého s radosťou poslali 
by do Debrecína2, alebo ešte mnoho ďalej. – Nezbýva nám tedy nič iného, než lepším časom 
sa ufať, ktoré, Boh dá nevystanú, jestli úlohe našej mužne dostojíme. 

Ináče s úprimnou úctivosťou zostávam 

Vašeho blahorodia 

Vo Sv. Kríži3 25-ho Augusta 1865 
úslužný ctiteľ a priateľ 
Štefan Moyses b.b. 

 

 
1 List je nateraz neznámy. 
2 Moyzes svojou poznámkou o Debrecíne zjavne narážal na osud Štefana Marka Daxnera (1822 – 1892), ktorého 

v tomto období aj napriek protestom presunuli na zmenkový súd do maďarského Debrecína, ktorý pre Slovákov 
symbolizoval národné vyhnanstvo. 

3 Dnešný Žiar nad Hronom, ktorý vznikol premenovaním pôvodného názvu Svätý Kríž v roku 1955. 
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List Štefana Moyzesa a Michala Chrásteka 
J. M. Hurbanovi z 31. decembra 1868 (sign. 29 F 47) 

Predseda Matice slovenskej biskup Štefan Moyzes spolu s 1. tajomníkom Michalom 
Chrástekom zasielajú Hurbanovi oznámenie o tom, že ho na 6. valnom zhromaždení Matice 
slovenskej v Turčianskom Svätom Martine jednohlasne zvolili za matičného výborníka. 

Dôstojný a Vysokoučený Pane! 

S ochotou a radosťou plniac žiadosť poslednieho zasadnutia výboru Matice Slovenskej1, dňa 5. 
mesiaca augusta tohoto roku v Turčianskom Svätom Martine vydržiavaného2, zasielam Vám 
toto písmo, dôkazom, že Vás, Dôstojný a Vysokoučený Pane! šieste valné zhromaždenie 
Matice Slovenskej, takže v T. Sv. Martine toho samého dňa vydržiavané znovu za výborníka 
matičného jednomyseľne a jednohlasne zvolilo. 

I nádejem sa, že jako predtým, tak i teraz túto čestnú službu národa ochotne na Sebä prímuc, 
složenej vo Vás dôvere jeho všemožne zadosťučiniť ráčite. 

V Tekovskom Sv. Kríži, 31. decembra 1868. 

Štefan Moyses     Michal Chrástek, v. r. 
Predseda Matice Slov.    I. tajomník Matice Slov. 
 
Dôstojnému a Vysokoučenému Pánu Drovi J. M. Hurbanovi, ev. farárovi a výborníkovi Matice 
Slovenskej v Hlbokom. 
 

 
1 Jozef Miloslav Hurban bol zvolený za jedného z výborníkov na 21. zasadnutí výboru Matice slovenskej dňa 4. 

augusta 1868. Pozri PAULÍNY-TÓTH, Viliam (ed.). Letopis Matice slovenskej, 1868, roč. 5, zv. 2. Matičných 
spisov číslo 17, s. 123. 

2 Predseda Matice slovenskej, biskup Štefan Moyzes sa však v rokoch 1866 – 1869 už nezúčastňoval ani na 
valných zhromaždeniach v Turčianskom Sv. Martine, čo na ich účastníkov v tých rokoch pôsobilo veľmi 
deprimujúco. Pozri KLIMAN, Andrej. Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 
1969, s. 81. 
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III. Listy Michala Chrásteka Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi 

List Michal Chrásteka J. M. Hurbanovi z 12. júna 1862 (sign. 32 E 21) 

Brat môj drahý! 

Neidem sa Ti vyhovárať, že Ti tak neskoro píšem: lebo darobná by tu bola každá vyhovárka; 
ale radšie Ťa prosím za odpuštenie! 

Veci, ktoré si mi ešte 17. decembra m. r. po pošte poslal, som skutočne prijal a každú na svoje 
miesto oddal. Prijal som totižto: 

1) jednu fotografiu Tvoju pre mňa; za ktorú Ti týmto srdečne ďakujúc posielam Ti tu na vzájom 
jeden výtisk nášho najnovšieho Schematismusa, ktorý pod mojou správou t. r. vydaný dostal 
rúcho slov. I v slov. klobúkoch, ktoré nosíme, nachádza sa už t. r. na moje obliehanie nápis 
slov. 

2) Pre Slotu 3 výt. Tvojej fotografie, ktoré som mu poslal i so 4 výt. Gottšalka1 a listom Tvojim; 
ostatných 5 výt. z tohože Gottšalka som ja tu odpredal, za ktoré prislúchajúca, po 1 zl. 2 Xr. r. 
č. cena, dohromady teda 6 zl. r. č. by Ti odo mňa prislúchala: ale myslím, že Ti snáď nebude 
nemilo, keď Ti miesto týchto 6 zl. r. č. pošlem tu 100 výt. Plošicovho „Vysvetlenia“2 na 
rozpredaj v Tvojich krajoch. Budešli jich chceť mať viacej, len mi odpiš, lebo jich mám ešte 
vyššie 1000 výt. a škodu pri nich náramnú. Plošic3 je chuďas: já som teda všetky utraty na 3000é 
vydanie niesol; do 1900 sme rozposlali a ešte som ani 20 zl. neutržil. Ale ve meno božie! – Za 
Slotovi poslané 4 výt. Gottšalka, o Ti má poslať peniaze. 

3) Paklíčky pre Turzu4 a Plošica, ktorí Ťa pozdravujú a Plošic sa Ti tu vďačí jednou fotografiou 
svojou. 

4) Fotografie dve pre Pavla a Petra Kujmánovcov v Brezne, ktorí podobne srdečnosťou jich 
prijali. 

Radosť nie len moju ale i mnohých iných bystrických národovcov Ti musím sdeliť nad Tvojim 
nedávnym skrze J. Veličenstvo vyznačením. Živ Ťa Boh k oslave našej a ku blahu národa! 

Teraz sa obraciam k Tebe, brat môj drahý! s maličkou prosbou. Neviem, či Ti známo, že som 
ja primerane poznamenaniu a pomerne vyzvaniu sl. redakcie „Pešťbudínskych Vedomostí“ v č. 
44. m. r.5 učinenému jednak cieľom vyhovenia aspoň na čas a odpomoženia potrebe tak rečeno 

 
1 HURBAN, Jozef Miloslav. Gottšalk. Dějepisná pověst z XI. století. Praha: Tiskem A. Renna, 1861, 380 s. 
2 Išlo o brožúru PLOŠIC, Július (ed.). Wyswetlenie memorandum, w ktorom národ slowenský dňa 6. a 7. junia 

roku 1861 w Turč. Sw. Martine shromaždený swoje žiadosti wys. snemu uhorskému predložil. Banská Bystrica: 
Tiskom Filipa Macholda, 1861, 30 s. 

3 Július Plošic sa narodil 22. 5. 1819 v Budči (okres Zvolen), ordinovaný bol za katolíckeho kňaza v roku 1844. 
Následne kaplánoval v Beňuši, Kunešove, Kremnici, v Uherciach, v Novej Bani, Banskej Bystrici. Od roku 
1854 sa stal farárom v Selciach, 1864 vo Vieske a od roku 1883 v Horných Opatovciach. Od roku 1897 bol 
penzionovaný v Kremnici. Zomrel náhle 19. 5. 1899 v Kremnici, kde je aj pochovaný. ZAREVÚCKY, Anton: 
Katalóg kňazov Banskobystrického biskupstva, 1969. Diecézny archív, RKC Biskupstvo Banská Bystrica. 

4 Ľudovít Turzo-Nosický (1827 – 1896) bol slovenský verejný činiteľ, pôsobiaci od roku 1858 v Banskej Bystrici 
vo funkcii notára a advokáta. 

5 M. Chrásteka (1825 – 1900) k vydaniu národných piesní zjavne navnadila nasledujúca poznámka: „Vyzývame 
teda Vydavateľstvo spisov Kollárových aby našej potrebe aspoň z ohľadu vzájemnosti za dosť učinilo: naši 
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všeobecnej, jednak ale i cieľom budenia národnieho povedomia u nás, zo svojej velikej, behom 
15 rokov sostavovanej sbierky národních, z väčšej časti ešte nevydaných priesni Slov. uvil 
jeden „Veniec“ 6, zaplietnuv a zahrnul doň tie najvýtečnejšie naše národnie piesne. „Veniec“ 
tento vyda na svoj náklad knihkupec náš Krčmery7 a sice ešte behom, čili s koncom t. m. mal 
by príjsť do tlače. Prv však, nežli bych ho do tlače dal, umienil som si, že Ti ho brat môj drahý! 
pošlem a sdelím k prehliadnutiu! čo i týmto činím, posielajúc Ti rukopis „Venca“ s tou 
prosbou: abys bol tak laskavý, prehliadnul ho a svoje poznamenania mi naň, alebo, kde ty bys 
myslel, nektorú pieseň vynechať alebo pridať, alebo nejakú opravu učiniť – učiň to červenou 
cerusou: a ja Ti za Tvoje poznamenanie povďačný budem, lebo bych rád aby dielce to dokonalé, 
na koľko možno, vyšlo. Ale učiň to prosím, čím skôr: lebo by sme radi v mes. Juliusi mať ho 
na svetle. – V č. 20. tohor. „Pešťbud. Vedomostí“ som čítal, že pieseň vo „Venci“ mojom 
poslednia: totižto: „Hej Slovenska Synové“ je Tvoja skladba; aj je tak: patrilo by pod ňou Tvoje, 
jako pôvodca meno8. Ja bych rád všade pôvodcu a žriedlo udať a preto naznač mi prosím Ťa aj 
som kde čo chybne udal.  

– Ďalej bych Ťa prosil srdečne, abys, keď „Veniec“ tento vyjde, jaknáhle ale svetlo uzre, hneď 
Ti ho pošlem, podal o ňom krátku zprávu a recensiu v nejakých nem. novinách ku pr. v Ost. 
und West“u; – čo jestli mi chceš učiniť, aj predbežne Ťa o to prosím a spolu upozorniť sa 
osmelujem, abys hneď pri tomto prvom jeho ešte v rukopise prehliadnutí na budúcu svoju 
recensiu zreteľ svoj obrátil a pamätal. – Len mi dovol, abych Ťa ešte i o to poprosil, abys ani 
pri recensii Tvojej nebol ostrým kritikom ale ani pri nej ani inde neuverejnil meno moje jako 
púvodcu, jedine z tej príčiny, žeby sa naši ľudia nepohoršovali, že ja kňaz kat., theolog, a Boh 
iné čo všetko, vydávam piesne takého druhu, ja ose vo „Venci“ nachádzaj; menovite piesne 
o láske by mi za zlé mali naši mnohí. Z ktorej príčiny ani nevypisujem meno na jeho čele.  

Druhá prosba je, abys mi pri tej príležitosti, keď mi „Veniec“ môj i s Tvojimi poznámkami zpet 
pošleš – čo sa jak ose úfam skoro stane – poslal tjež v tom samom báliku 2 výt. Borbisovej9 
Knihy o Cirkvi ev. uhorskej10 v č. 28. „Vedomostí“ oznámenej; za ktoré prislúchajúcu cenu po 
3 zl. 50 xr. r. č. spolu 7 zl. r. č. Ti týmto ihneď posielam. Borbis baviac se v Bystrici s koncom 
m. m. i mňa navštívil a tešilo ma, že som se s ním oboznámil.  

 
národovci, ktorí dielom sobrané nové piesne majú, dielom zas hlasy jednotlivých piesní dobre znajú, 
k spomenutému pre nás dúležitému cieľu zaiste Vydavateľstvo ochotne napomáhať budú.“ Redakcia 
Pešťbudínskych vedomostí k tomu v poznámke okrem iného dodala: „Pre budenie národnieho povedomia ale 
sú voluminózne knihy nesúce, a tomu cieľu by menšie ručné spevníky národnie, na koľko len môžne i nótami 
hlasov zaopatrené veľmi dobrú službu preukázali.“ Vydavateľstvu spisov Kollárových! In Pešťbudínske 
vedomosti, roč. 1, č. 44, 16. august 1861, s. 3. 

6 CHRÁSTEK, Michal. Veniec národních piesní slovenských. Banská Bystrica: Nákladom E. Krčméryho, 1862. 
292 s. 

7 Banskobystrický kníhkupec Eugen Krčméry (1830 – 1891), brat národovca Augusta Horislava Krčméryho. 
8 Chrástek vo svojom Venci odkázal na zdroj piesne Hej Slovenska synové!, ktorá bola uverejnená v Slovenskom 

pozorníku na rok 1844. 
9 Ján Rodoľub Borbis (1832 – 1913) bol slovenský evanjelický kňaz, učiteľ a cirkevný historik. Okrem Slovenska 

pôsobil aj v poľskom Tešíne a zvyšok života strávil v nemeckom prostredí. 
10 Kniha vyšla v nemčine pod názvom Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen 

Entwickelung nebst einem Anhange über die Geschichte der protestantischen Kirchen in den deutsch-slavischen 
Ländern und in Siebenbürgen. Nördlingen: Druck und Verlag der E. H. Beckschen Buchhandlung, 1861, 520 s. 
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Čože Ti mám ešte písať? Zdraví sme všetci a pracujeme o dušu. J. Osv. p. biskup poslal 
nedávno Pálfymu hrozný list v záležitostiach našich národních11 uvidíme čo bude? Hrozí se 
mu, že zase pôjde do Viedne a sice s velikanskou deputaciou a že neustane, kým nevykoná, čo 
žiadame; – Červen12 v svojej tichosti se modlí, rady nám dáva a na nár. ciele obetuje; – Plošic 
a Gerometta13 sa vadia s našimi maďaronmi; – já shánam našich dohromady, píšem na vše 
strany; sbieram príspevky na Mikulášské divadlo14; usporiadal som vyročitú slavnosť 
Memoranduma nášho; o ktorej budeš vo Vedomosťach15 čítať: i Tebe sa tam pripíjalo a na 
slávu vyvolávalo. Pracoval bych ešte viacej a dalo by se ešte viacej urobiť kedbych nemal toľko 
úradov a úradných pisaček na mojej biednej hlave 

S tým keď prosby moje opakujem, v nádeji že mi čo skôr písať budeš, v duchu Ťa objímam 
a zostávam 

V B. Bystrici, dňa 12. junia 1862. 

Tvoj uprimný brat: 
Michal Chrástek v. r.16 

 

 
11 Biskup Moyzes adresoval grófovi a miestodržiteľovi Móricovi Pálfymu v máji a júni 1862 dva listy, v ktorých 

mu predostrel všetky krivdy páchané na Slovákoch a ich diskrimináciu. Bližšie k listom HURBAN-
VAJANSKÝ, Svetozár. Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa. Turčiansky Sv. Martin: Vydanie 
Kníhkupecko-Nakladateľského Spolku, 1897, s. 82-84. 

12 Tomáš Červeň (1793 – 1876) bol vysokým cirkevným hodnostárom v banskobystrickej diecéze, pôsobil po boku 
biskupa Moyzesa a bol štedrým mecenášom slovenských národnokultúrnych aktivít. 

13 Ján Gerometta (1823 – 1900) bol v slovenskom vlasteneckom prostredí známy ako postrach maďarónov a hlasný 
kritik pomaďarčovania cirkvi. 

14 Výzva na posielanie príspevkov na postavenie divadla v Liptovskom Sv. Mikuláši bola uverejnená v časopise 
Sokol. 

15 Veľká oslava prvého výročia memoranda národa slovenského sa uskutočnila 5. júna 1862 na Hôrke, teda na 
vŕšku s Kostolom Narodenia Panny Márie, patriacej do rímskokatolíckej farnosti Radvaň, ktorú viedol kňaz 
a národovec Ignác Sásik (1821 – 1896). Tejto slávnosti sa podľa odhadov zúčastnilo asi 60 národne cítiacich 
Slovákov a okrem nich aj početná národne zmýšľajúca mládež. Bližšie Dopisy. X. Banská Bystrica 6. júna. In 
Pešťbudínske vedomosti, roč. 2, č. 49, 20. jún 1862, s. 2-3. 

16 Vlastnou rukou. 
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List Michala Chrásteka J. M. Hurbanovi z 16. novembra 1862 (sign. 32 E 21) 

16. 11. 1862.     Zodp. d. 28. febr. 1862. 
B. Bystrica 16. Nov. 1862 
Michal Chrástek 
Poslal: Venice  
 
Joško, braček drahý, zlatý! 
Keď sa Ti tu pripojeným výtiskom „Venca“ môjho na znak bratskej lásky a náklonnosti mojej 
zavďačiť pospiecham, predstupujem spolu s dúvernou a srdečnou prosbou pred Teba, abys bol 
totižto tak dobrý a jakžto authorita naša napísal nejakú bratku recensiu, aspoň dakoľko riadkov 
do nekterého nemeckého časopisu o dielku tomto: aby aj Nemci zase o nás a v vznešenosti 
piesni našich dačo čítať mohli. Najradšie bych bol, keď bys to zaslal do Vied. úradn. Novin, pri 
ktorých literarná príloha vychodí, alebo do Feuilletonu „Donauzeitungu“1 alebo Ung. 
Nachrichten“2. 

Povďačný som veru bratovi nášmu Sládkovičovi za jeho o „Venci“ napísaný a v č. IX. „Sokola“ 
na str. 342 – 343 uverejnený článočok3, a úfam že i Ty, bračok zlatý! vyplníš prosbu moju, 
kladúc viacej na vážky kritiky dobrú vôľu moju vypomôcť dielkom týmto nutnej potrebe 
národa, neželi samú prácu! 

A poneváč za to mám, že nám bude na rok treba druhé opravené a rozmnožené vydanie „Venca“ 
obstarať: zaraz Ťa, brat môj drahý! týmto srdečne prosím abys pri prezeraní dielka môjho 
nezťažoval si ihneď poznačiť na papier chyby opraviť sa majúce, jako aj všetky tie piesne, ktoré 
bys chcel mať vo „Venca“ vydaní druhom zavité, s udaním miesta: kde, ktorá by prislúchala? 

My sa teraz tešíme nad vydobytou ústrojnosťou a vznikom gymnásia našeho4 nie menej jako 
nad najv. povolením „Matice“5 našej; strany ktorej I. val. shromaždenia sme tej mienky, aby sa 
ono 6.-7. Junia vydržiavalo; aspoň nie pred druhou polovicou Aprila. Za tým ale, nech som 
dobrý i žobrať i zdierať na ňu musíme. 

Ja som teraz skončil sbierku na Sv. mikulášské divadlo 124 zl. r. č. prevyšujúcu a započínam 
novú na Hamuljákov pomník6, po nejž bude nasledovať na Turč. Svetlicu7 atď. Keďbych len 
viacej času mal: ale ver mi pri 3 úradoch toľko dopisovať, prosiť, behať, agitovať atď. už 
nevládzem. Často neviem, kde mi hlava stojí, čo skôr pochytiť? Ale vo meno božie za blaho 
národa! 

V týchto dňoch som dostal od Francisciho smutný list8; je vraj zmorený od unavnej práce pri 
„Vedomostiach“ a k tomu nevie čo sa s ním ešte a s jeho listom stane? Nože braček drahý! 

 
1 Ide o politický žurnál Donauzeitung, vychádzajúce vo Viedni od roku 1860. 
2 Ungarische Nachrichten. 
3 SLÁDKOVIČ, Andrej. Tobola. Literatúra. In Sokol, roč. 1, č. 9, 1862, s. 342-343. 
4 Má na mysli založenie evanjelického revúckeho gymnázia v septembri 1862. 
5 Najvyššie povolenie bolo pre Maticu slovenskú vydané panovníkom Františkom Jozefom I. dňa 21. 8. 1862. 
6 Výzvu na vystavenie pomníka pre Martina Hamuljaka (1789 – 1859) inicioval Ctiboh Zoch (1815 – 1865) na 

seniorálnom konvente v Jasenovej v auguste 1862. Pozri MAŤOVČÍK, Augustín. Martin Hamuljak. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971, s. 216. 

7 Turčianska, národná alebo matičná svetlica je pomenovanie pre prvú budovu Matice slovenskej v Turčianskom 
Sv. Martine. 

8 Predmetný list sa nenachádza v edícii Francisciho listov od Michala Eliáša. Pozri ELIÁŠ, Michal (ed.). Listy 
Jána Francisciho 2 (1851 – 1902). Martin: Matica slovenská, 2004. 455 s. 
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nedajme upadnúť tomuto jedinému polit. časopisu nášmu. My sme sa tu obstarali o odobieranie 
vyššie 50 výt. „Vedomostí“ u nás, jakos to v pred posl. dopise mojom už bezpochyby čítal 
a úfam, že to i na jiných stranách našinci učinia. Treba sa nám zabezpečiť! 

Naši ľudia, a jesto jich už u nás pekný počet, všetci Ťa dajú skrze mňa pozdravovať. Najdúst. 
arcipastier9 náš je zdravý, bol som nedávno u neho v Sv. Kríži, sľúbil mi, že sa aj on ustanoví 
k otvoreniu Matice medzi nás, jako aj kanonik Červen. Slovom, ujisťujem Ťa, že Bystrica tam 
bude zase dobre zastúpená. 
Vykonaj, prosím Ťa, srdečné pozdravenie odo mňa Tvojmu svokrovi, jehož v mene Tvojom 
mne 27. Junia t. r. písanú odpoveď som s radosťou čítal a pripojené veci skutočne prijal. 
Opakujúc prosby moje, v duchu Ťa objímam a zostávam v B. Bystrici, d. 16. Novembra 1862. 
Tvoj vždy úprimný priateľ a spolurodák  
Michal Chrástek v. r. 
konsist. notár a professor theologie. 
Postscriptum. Skoro bych bol zabudnul, radosť moju sdeliť Ti nad víťazstvom Tvojim 
nedávnym – i my odnášame čo den nové víťazstva z poľa bojov národních. Boh s nami. 
Idem qui supra, 
idem qui pridem. 
 

 
9 Banskobystrický diecézny biskup Štefan Moyzes. 
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List Michala Chrásteka J. M. Hurbanovi z 12. februára 1863 (sign. M 23 C 22) 

B. Bystrica 12. Febr. 1863. 
Michal Chrástek 
číslo 10. 1863 

Braček drahý! 

Sostavujúc pre „Slovník Naučný“1 články z H., prichodí mi i Tvoj životopis písať; poneváč ale 
neznám, či si ho Ty už sám do Prahy na redakciu neposlal: týmto v bratskej dôvere s tou 
najuprimnejšou prosbou obraciam sa, Joško môj zlatý! na Teba, až si Ty životopis Tvoj sám 
pre tenže „Slovník“ ešte nespracoval a neposlal, abys mi ho spracovaný tým cieľom čím skôr 
odoslal, alebo aspoň ma poučiť nezameškal, či ho mám dľa „Sokola“ abi primerane žiadanej 
rovnováhy „Slovníka“ usporiadať a sostaviť alebo nie? 

Ďalej ťa prosím o zaslanie mi po pošte jednoho výtisku „Dohnányho povstania z r. 1848“2. 

Žes poslaný Ti kroz mňa ešte s koncom Novembra m. r. „Veniec“ obdržal: ani to najmenšie 
nepochybujem; ale bych rád vedieť: či si vyslovenej pri tom srdečnej žiadosti mojej strany 
posúdenia ho v daktorom nemeckom časopise vyhovel a či nie? 

My sa tu Bohom chvála! všemožne hýbeme a čo len môžeme, pracujeme. Náš osv. p. biskup sa 
dobre drží a je nám vo všetkom na velikej pomoci. V mesiaci Juniusi hodláme slaviť Slávnosť 
Cyrillo-Methodejskú v Selciach3, kde sa hlavný oltár týmže Svatým zasväti, v Aug. by sme 
mali sláviť všeobecnú v Nitre pre celé Slovensko4 a potom putovať na Velehrad5. – Podpisy na 
Maticu sa u nás daria, na kterejžto prvé valné zhromaždenie mnoho Bystričanov sa strojí!  

Opakujúc srdečné prosby moje, v nadeji čo skoršieho dosiahnutia odpovedi Tvojej, v duchu Ťa 
objímam a zostávam v Banskej Bystrici, dňa 12. februára 1863. 

Tvoj vždy najuprimnejší Michal Chrástek v. r.; Konsist. radca, notár a professor theologie. 

 

 
1 K problematike Hurbanových a Chrástekových biogramov pre Riegrov Slovník naučný najnovšie pozri 

KUDZBELOVÁ, Zuzana. Prispievateľská činnosť J. M. Hurbana v (Riegrovom) Slovníku naučnom. In 
MACHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela (eds.). Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii. 
Bratislava: SAV, 2017, s. 251-264. 

2 DOHNÁNY, Mikuláš. Historia povstaňja slovenskjeho z roku 1848. Skalica: písmom a tlačivom Fraňa Xaveria 
Škarnicla a sinou, 1850, 167 s. 

3 Pozri ŠKVARNA, Dušan – HUDEK, Adam. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia 
na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, s. 39. 

4 Pôvodné veľkolepé oslavy v Nitre sa napokon z viacerých príčin zredukovali len na menšiu slávnosť konanú 
v nitrianskom seminári. V Nitre. In Cyrill a Method, 1863, č. 11, s. 87. 

5 Velehradská cyrilo-metodská oslava za obrovskej účasti pútnikov a duchovných osobností sa konala 5. – 12. 
júla 1863. Bližšie pozri dobovú správu z Moravskej orlice publikovanú v Pešťbudínskych vedomostiach: 
Slávnosť velehradská. In Pešťbudínske vedomosti, 1863, č. 58. s. 1. 
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List Michala Chrásteka J. M. Hurbanovi z 23. apríla 1866 (sign. M 23 C 22) 

Brat môj vrúcne milovaný! 

Stalo sa, že súrnymi prácami a povinnosťami ustavične zaneprázdnený odkladal som z času na 
čas s odoslaním Ti výborníckeho dekretu Tvojeho, chtiac Ti touže príležitosťou i o inom 
a zvlášte písať; až nedávno najdúc odložený a neodoslaný i prvý ešte Tvôj podobný dekrét, 
u mňa, zaumienil som si odoslať Ti obidva naraz; čo i týmto skutočne činím s prosbou 
o odpusštenie oneskorenia sa tohto. 

Príležitosťou touto: 

1) vyzývam Ťa, až Ti možno, dostaviť sa s dakým z Vašich krajov, ku pr. s. Radlinským, 
Pavlinym atď. k nastávajúcemu výborovému zasadnutiu na 2. máj do Sv. Martina. V časoch 
našich nesmieme podobných príležitostí zákonitých schôdzok premeškať k rozličným 
dohovorom a poradám nám zvlášte potrebným. Ďalej 

2) poneváč na žiadosť mnohých, ktorým je známy môj, tým cieľom sosbieraný materiál, abych 
vo sostavovaní a vydávaní „Venca“ národných piesní“ pokračoval: ja , dáli Boh života zdravia 
a času hodlám ešte behom t. r. uviť k predošlému druhý „Veniec“, – a poneváč bych rád, aby 
tento druhý „Veniec“ i vôňou kvetov národnej poesie slov. i rozmanitosťou svoju vynikal 
a blahodarne pôsobil, Teba ale, brat môj drahý! znám čo básnika a znalca mnohých krásnych 
piesní Slov., ktoré sú ešte neni v I. „Venci“ uverejnené a ktoré by sa daly dobre upotrebiť do 
tohoto: teda Ťa srdečne prosím, abys mi k cieľu teraz udanému čo najviac i svojich i iných 
dobrých a krásnych piesní slov. ráčil opísať alebo dal opísať a zaslať spolu s udaním, súli 
a ktoré z nich prostonárodnie, alebo od koho složené, či už a kde ujavnené alebo vytlačené! 

Hodžov osud veľmi nás dojal! Len by nepriatelia naši i ďalej nešli! Na čase je, vystúpiť proti 
nim všemožne!! 

Zdejší našinci, Radvanským1 z úradov poskladaní, po 4 mesačnom modlíkaní tandem v tieto 
dny dostali 1/3 svojich platov čo dočasnú pensiu. 

J. Ex. p. biskup náš bol výše 3 mesiacov nezdravistý, ba ani z izby nevychodil, napadajú ho 
všakovak ale to nič, on už len bude ťahať s nami! 

Mňa zapravotil p. taverník b. Sennyey2, veľžupanom naším nahuckaný, pre opatrenie tlače 
voličskej piesne na Daxnera a chceli by ma i zatvoriť i peňažite pokutovať. Pri ústnom 
pojednávaní v jan. som si vyrúbal a proti 20 zl. pokute appelloval. Ale tieto dny prišiel od kr. 
tabuly proces naspat k pokračovaniu. Chceli by ma zničiť! Nuž ale sa nedáme! 

Čulena chcejú z Bystrice odsankovať do Levoče3. Je im tu nebezpečný. Už je vraj navrhnutý 
na vyš. mieste za tamejšieho direktora. Ej to by bola nová rana! 

 
1 Anton Radvanský pôsobil v rokoch 1848, 1861 a 1865 – 1882 ako župan Zvolenskej stolice. Bližšie pozri: 

SKLENKA, Vladimír. Anton II. Radvanský. In ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.). Osobnosti mesta Banská Bystrica I. 
Banská Bystrica, 2013, s. 66-67. 

2 Pál Sennyey de Kissennye (1822 – 1888), barón, kráľovský taverník, konzervatívny uhorský politik. 
3 Riaditeľ banskobystrického gymnázia Martin Čulen (1823 – 1894) bol preložený do Levoče na Vyššie 

kráľovské katolícke gymnázium až v marci nasledujúceho roku 1867. Pozri ŠTILLA, Miloš. Martin Čulen 
v dejinách Banskej Bystrice. Banská Bystrica: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, 2005, s. 52-53. 
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A tak bych mohol celé lytanie neradostných noviniek Ti popísať. 

A vraj ešte adressy vďačnosti posielať do Pešti a slávu vyspevovať s „Vedomosťami“ 
nepriateľom našim! Veru nie, čoby to kto kázal a narádzal!! 

Ale dosť už na teraz! Veď keď sa, či už 2. mája, či len 6. augusta v Martine sídeme, o všetkom 
ústne obšírnej. 

Zatým príjmi srdečný pozdrav od bystrických bratov a čo najskôr Ti bude možno, píš 

Tvôjmu úprimnému bratovi Michalovi Chrástekovi, v. r. 
V B. Bystrici, 23. apríla 1866. 
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List Michala Chrásteka J. M. Hurbanovi z 2. októbra 1866 (sign. M 23 C 22) 

Brat môj sladký, vrúcne milovaný! 

Prosím Ťa o čo skoršie zaslanie mi sľúbeného pre „Mat. Kalendár“1 opisu tohoročného valného 
shromaždenia a ostatních slavností Sväto-martinských; jakož i o zaslanie sľúbenej mi básne či 
piesne pre „Zrínskeho Album“2. 

Pre ethnografickú výstavu moskevskú3 hodláme dať sfotografovať jedon párik z Detvy a potom 
jejich fotografie i s krojom zašleme ta. Mohli by Ste i Vy tam buďto zo St. Turej, buďto 
z kopaníc podobne jedon párik odfotografovať a i kroj zakúpiť a zaslať aby sme aspoň jak tak 
boli zastúpení i my. 

S Tvojím Svetozárom4 som sa sišol už viacraz; hovoril mi, že sa chystá ku zkúšce a že privikol 
v Bystrici. 

Asi od 10. dní pustoší u nás cholera náramne. Denne ochoreje na u 12-15 a zomiera 5-6 ľudí5, 
obyčajne z nižšej triedy. Bože nás chráň a opatruj! 

Pre túže choleru započatie školského roku odroženo i u nás až do 1. novembra.6 

Ináče na teraz nič nového. 

Očakávajúc sľúbené a žiadané práce v duchu Ťa objímam a zostávam v B. Bystrici, 2. oktobra 
1866 Tvoj vždy uprimný brat Michal Chrástek v. r. 

 
1 Národní kalendár, na obyčajný, 365 dní majúci, rok po narodení Krista Pána 1867. Matičných spisov 10. roč. 

2. Vydáva Matica slovenská. Banská Bystrica: Eugen Krčméry, 1867. J. M. Hurban v danom kalendári nie je 
menovite uvedený ako autor. Článok Matičné hody roku 1866 napísal sám Chrástek. Podľa denníka Gustáva 
Zechentera musel ísť matičný kalendár do tlače azda koncom novembra 1866, pretože o tejto záležitosti ho 
Chrástek informoval 1. decembra. Pozri ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Päťdesiat rokov 
slovenského života II. Zlatý fond denníka SME 2010. [online] Dostupné na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1367/Zechenter-Laskomersky_Patdesiat-rokov-slovenskeho-zivota-II> [2018-
03-18] 

2 HURBAN, Jozef Miloslav. Obrazy a ohlasy z časov minulých ku oslave pamiatky tristoročnej hrdinstva 
Zríňskeho. Zríňsky na Sihoti. In Pamätník Matice slovenskej ku tristoročnej oslave Mikuláša Šubića Zrínskeho 
konanej na Slovensku. Matičných spisov č. 12. Banská Bystrica: Eugen Krčméry, 1866, s. 81-94. Okrem 
Hurbana do pamätného Zrínskeho albumu prispeli aj Andrej Sládkovič, Peter Záboj Hostinský, František 
Víťazoslav Sasinek, Pavel Križko, Michal Chrástek a Ján Levoslav Bella. 

3 Etnografická výstava v Moskve sa uskutočnila na jar 1867 a zorganizovala ju Spoločnosť priateľov prírodných 
vied pri vysokých školách moskovských. Zo Slovákov sa tejto udalosti zúčastnili Ján Baltazár Jesenský (1825 
– 1889), Pavol Mudroň (1835 – 1914) a Andrej Radlinský, čo mu spôsobilo nemalé problémy aj pri jeho 
politických ambíciách. 

4 Svetozár Hurban-Vajanský (1846 – 1916), najstarší syn Jozefa Miloslava, študoval na banskobystrickom 
gymnáziu, a preto bol v styku s Michalom Chrástekom. 

5 Podľa slov M. Chrásteka Gustávovi Zechenterovi-Laskomerskému (1824 – 1908) epidémia cholery v Banskej 
Bystrici rástla od septembra 1866. Sám Laskomerský ako lekár sa s následkami cholery stretával často a od 
viacerých známych dostával informácie o jej výskyte na okolí. Táto choroba sa šírila po rakúsko-pruskej vojne. 
Bližšie o nákaze cholery v Banskej Bystrici ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Päťdesiat 
rokov slovenského života II. Zlatý fond denníka SME 2010. [online] Dostupné na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1367/Zechenter-Laskomersky_Patdesiat-rokov-slovenskeho-zivota-II> [2018-03-18] 

6 O odložení začiatku školského roka na 1. november 1866 podáva správu aj študent bystrického gymnázia, 
Svetozár Hurban, ktorý čas strávil samoštúdiom. Pozri PETRUS, Pavol. Svetozár Hurban Vajanský: zápasy a 
hľadania v zrkadlení času ; život a dielo v dokumentoch. Martin: Osveta, 1985, s. 30. 
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List Michala Chrásteka s J. M. Hurbanovi z 22. októbra 1866 (sign. 32 E 21) 

Brat môj drahý, vrúcnemilovaný! 

Zosielajúc Ti i svoje i iných zdejších ctiteľov a priateľov Tvojich blahopranie k dosiahnutej 
superintendenciálnej dôstojnosti1: opakujem tú samú prosbu, ktorú som Ti už v zaslanom 
s počiatkom tohto mesiaca na Tebä dopise predniesol ohľadom vyplnenia sľubu Tvojeho čili 
ohľadom čo skoršieho zaslania mi opisu tohoročného val. shromaždenia nášho pre „Nár. 
Kalendár na r. 1867“ a sľúbenej básne pre Zríňovský „Pamätník“2. 

Znovu Ťa teda prosím, ráčiž mi práce tieto najďalej do konca tohoto mesiaca odoslať; – alebo, 
jestli Ti to nemožno, aspoň hneď po obdržaní týchto riadkov odpísať, že práce tie od Tebä 
nedostanem. 

V očakávaní čo skoršej odpovedi a prác Tvojich, v duchu Ťa objímajúc zostávam v B. Bystrici, 
22. októbra 1866.  

Tvôj srdečný priateľ: 
Michal Chrástek v. r. 

 

 
1 Nitriansky senior Dr. Jozef Miloslav Hurban bol po smrti Karola Kuzmányho (1806 – 1866) zvolený 

za slovenského evanjelického superintendenta. Oznam o jeho vymenovaní vyšiel napr. Sokol, roč. 5, č. 9, 28. 
október 1866, s. 372. 

2 Pozri predošlý list z 2. októbra 1866, pozn. 1 a 2. 
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List Michala Chrásteka J. M. Hurbanovi z 24. novembra 1866 (sign. 138 T 19) 

Michal Chrástek posiela Hurbanovi výťah z matičnej zápisnice, sťažuje sa na nedostatok peňazí 
v matičnej pokladnici a posiela pozdravy do Chorvátska. 

Brat môj drahý! 

Na vzácny list Tvôj odpovedám za horúca, upravujúc odvetu svoju za Tebou rovno do 
Záhrebu.1 

Čudujem sa, že majúc Paulinyho pri sebe nepýtali Ste od neho tie kreditivy. Veď ja som len 
sekretár a od predsedníctva i podpredsedníctva oddialený. Nuž ale posielam aspoň autentičný 
výťah zo zápisnice. 

Horšej to stojí s peňažitou podporou. Z mat. pokladnice sa to assignovať nesmelo ani nemohlo, 
– ba ani len dočasne vypožičať; lebo je tými minuloročnými požičkami a výdavkami tak 
vyčerpaná, že nemôžeme od m. m. vyplatiť Goriškovi2 ani tlač Čítanky. 

Aby sa Vám teda aspoň jako tak odpomohlo, poradil som sa s našími; zdvihol tým cieľom 100 
zl., ktoré Vám tu pre oboch posielam a ktoré musíme rozdelením medzi nás sobrať a zapraviť. 

Tá Tvoja báseň nam trochu konfusie robí: lebo jeto v nej dakľko slôh chybných. Neviem tedy, 
čis to pri vydaní neopravil a preto prosim Ťa zašli mi hned 1 výtisk z nej. 

Pozdrav Slovákov stolice zvol. i turčianskej budeš už znať, keď riadky tieto obdržíš: hneď po 
jejich odddaní na poštu idem p. Kukuljevičovi3 telegrafovať. 

Pozdravuj Slotu4 a z Horvátov: Berlića5 a Mesića6. 

Rád bych, keďbys mi buď zo Záhreba, buď z Viedne odpísal žes zásilku túto prijal. 

My sme nepriam dobre! Červen chorlavie, Sasinek leží na zapálenie čriev. Ja kopu prác. 

S Bohom! 

V B. Bystrici 24. 11. večer 1866. Tvoj vždy uprimný M. Chrástek v. r. 

 

 
1 J. M. Hurban sa ako matičný výborník zúčastnil v novembri 1866 slávnosti tristoročného jubilea narodenia 

Mikuláša Zrínskeho, na ktorú putoval spoločne s katolíckym farárom a členom výboru Jurajom Slotom 
do Záhrebu. MOLDA, Rastislav. Hurban, Matica slovenská a národné hnutie v matičných rokoch. In MACHO, 
Peter – KODAJOVÁ, Daniela (ed.). Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava: 
SAV, 2017, s. 100. 

2 Karol Goriška (Carl Gorischek) († 1871), tlačiar vo Viedni. 
3 Ivan Kukuljević Sakcinski (1816 – 1889), chorvátsky národovec a politik. 
4 Juraj Slota (1819 – 1882), slovenský národovec, katolícky kňaz. 
5 Andrija Torquat Brlić (1826 – 1868), chorvátsky politik a publicista. 
6 Matija Mesić (1826 – 1878), chorvátsky teológ, univerzitný profesor, prvý rektor Univerzity v Záhrebe, 

predseda Matice ilýrskej. 
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List Michala Chrásteka J. M. Hurbanovi z 31. decembra 1868 (sign. 29 F 31) 

Michal Chrástek posiela Hurbanovi matičný dekrét a zároveň pripája blahoželanie k Novému 
roku 1869 pre celú rodinu. 

Joško, brat môj drahý! 

Zasielajúc Ti tu pripojený matičný dekrét, zasielam spolu srdečný pozdrav celej milej rodinke 
Tvojej s najuprimnejším blahoželaním k nastávajúcemu novému roku. 

Jeho Exc. p. biskup náš, je, chvála Bohu zdravší, mňa dusí kašeľ; vlastne živoríme v týchto 
pluhavých časiech, očakávajúc lepších. 

Objíma Ťa v duchu v Tek. Sv. Kríži, 31. decembra 1868 Tvoj vždy dôverný brat: 
Michal Chrástek v. r. 
farár 
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IV. List Františka V. Sasinka J. M. Hurbanovi zo 14. marca 1877 (sign. M 23 G 16) 

František Víťazoslav Sasinek posiela Hurbanovi blahoželanie k jeho sviatku menín 
a narodenín, ktoré slávi 19. marca. 

[Na obálke:] 
Vysokoučený Pán 
Dr. Josef Mil. Hurban 
Szenitz. Hluboké. 

Gbely1 14/3 1877 

Vysokoučený Pane! 

Zaiste nepochybujete, že patrím medzi prvších Vaších ctiteľov; lebo, okusujúc neprajnosť 
osudu za vernú službu národa, znám, jaká úcta náleží Vám, ktorý ste väčšiu a slavnejšiu, 
viacročnú a výdatnejšiu službu preukázali slovenskému národu. Prichodím teda k Vám, 
nemohúc osobne aspoň písomne, so srdečným blahoželaním: aby Boh všemohúci Váš, 
ačkoľvek už značný, počet rokov rozmnožil, vlejúc do žil Vašich na novo mladistvú krev, žeby 
z jednej strany Vaše meno i na ďalej bolo na postrah nepriateľa, z druhej strany ale Vaša 
činnosť na poli národa aby bola jeho budením z hrobu k slávnému vzkrieseniu. 

S tým odporúčam do Vašej lásky a zostávam navždy 

Váš najoddanejší 
Fr. V. Sasinek 

 

 
1 Gbely, okres Skalica. 
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V. List Štefana Závodníka J. M. Hurbanovi  zo 6. decembra 1867 (sign. 29 F 72) 

Pružinský katolícky farár Štefan Závodník posiela Hurbanovi dva Štúrove listy a spomína si na 
dramatické udalosti počas revolučného roku 1848, kedy pomohol uniknúť Štúrovi. 

Brat môj drahý! 

Prečítajúc Tvoje priatelskou vyvolania v P. B. Vedomostách z ohladu doposlania Ti dopisov 
mileho našieho Ludovita Stúra1, so všetkou ochotou som sa dal prehliadať pismá, a priečinky 
však ale po toľkých prenasleduvaniach, confiscuvaniách2 atď. som viacej najdít v stave nebol 
jako tieto 2 listi, ktore Ti tu s radostou posielám. 

Jedno tu pripomenuť musím: jako prozretedelnost bozská mileho Ludovita z rúk nepriatelských 
u mňa ešče v Divine vyslobodila3. 

Po rozohnanom prazskom sjezde4, a dokonanom zasadnutí Tatrínskom5 došiel Št.6 ku mne na 
noc do Divini7, a práve v ten čas sa navrátil aj môj kaplán8 z návščivi svojej rodini z Močonku9, 
na rohožu zakritom maďarskom voziku; i Štúr vediac že všade už čihajú na neho, sadnúl do 
toho vozika, a ščastlivo pomedzi všetkije stráže jazditskie na Vás čakajúce, a pri koňmo 

 
1 Jozef Miloslav Hurban uverejnil v Pešťbudínskych vedomostiach v rubrike Oznamy krátky článok s názvom 

„Verejná prosba“, v ktorom slovenskej čitateľskej verejnosti predostrel svoj zámer napísať životopis Ľudovíta 
Štúra, k čomu ho povolala Matica slovenská. Vzhľadom na to, že jeho osobný majetok, vrátane korešpondencie 
so Štúrom, zhabali pezinskí gardisti počas septembrovej ozbrojenej výpravy v revolučnom roku 1848, vyzýval 
Hurban všetkých národovcov, aby mu posielali dostupné materiály a bližšie životopisné dáta k Štúrovi. Pozri 
HURBAN, Jozef Miloslav: Verejná prosba. In Pešťbudínske vedomosti. 1867, roč. 7, č. 95 (26. november 1867), 
s. 4. Pozri aj Koncept listu V. Pauliny-Tótha J. M. Hurbanovi z 27. 8. 1867 vo veci napísania životopisu Ľ. 
Štúra. Archív Matice slovenskej, fond Matica slovenská I. (1857) 1863-1875 (1912), inventárne číslo 1036. 

2 Počas revolúcie 1848/1849 bol Š. Závodníkovi (1813 – 1885) zhabaný jeho majetok, vrátane súkromnej 
korešpondencie. Kvôli prenasledovaniu sa zdržiaval mimo Uhorska a pomáhal slovenským dobrovoľníkom 
najmä využívaním svojich konexií v diplomatických sférach. K jeho pôsobeniu počas revolúcie pozri Do 
histórie slovenského povstania 1848. SNK-LA, fond Štefan Závodník, sign. 187 X 18. 

3 Epizóda o záchrane Ľudovíta Štúra ukrytého u farára Závodníka bola publikovaná jednak v Hurbanovom 
životopisnom diele Ľudovít Štúr – Rozpomienky, ale aj v obšírnejšej verzii od Viliama Pauliny-Tótha, ktorá 
vyšla pod názvom Tri dni zo Štúrovho života s podtitulom Skutočná udalosť, rozprávaná podľa výpiskov z 
priateľovho denníka. Pozri HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. Zlatý fond denníka SME 2009. [online] 
Dostupné na internete: <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur>[11-03-2018]; PAULINY-
TÓTH, Viliam. Tri dni zo Štúrovho života. In Besiedky. Sväzok 4. Skalica: Tlačou Jozefa Škarnicla, 1870, s. 
135-136. Novšie pozri PODOLAN, Peter. Život a zdravie ohrozujúce okamihy v živote Ľudovíta Štúra. In Štúdie 
k jubileu Ľudovíta Štúra. Historia nova 10. [online] Bratislava: Stimul, 2016, s. 84-85. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino10.pdf> [2018-03-18] 

4 Slovanský zjazd v Prahe prebiehal v júni 1848 za účasti 340 zástupcov slovanských národov v habsburskej 
monarchii. Bol však prerušený pražským povstaním, ktoré vojenským zásahom ukončil generál Windischgrätz. 

5 Posledné zasadnutie spolku Tatrín sa uskutočnilo v auguste 1847 na katolíckej fare Jozefa Urbanovského 
v Čachticiach. Počas čachtickej „sednice“ sa ale dohodlo, že najbližšie stretnutie Tatríncov sa bude konať budúci 
rok v Žiline, teda v tesnej blízkosti Diviny, no kvôli revolúcii sa účastníci už nezišli. Závodníkove slová, resp. 
spomienky na „dokonané zasadnutie tatrínskej“ v roku 1848 poznatky súčasnej historiografie nepotvrdzujú. 
Pozri RAPANT, Daniel. Tatrín (Osudy a zápasy). Martin: Matica slovenská, 1950, s. 144. 

6 Ľudovít Štúr. 
7 Divina, obec v okrese Žilina, kde v roku 1836 Štefan Závodník nastúpil najskôr ako kaplán a v rokoch 1841 až 

1850 tu pôsobil ako katolícky farár. Následne prešiel na pružinskú farnosť, kde aj zomrel. 
8 Spomínaným Závodníkovým kaplánom, ktorý zohral významnú úlohu pri záchrane Ľudovíta Štúra, bol podľa 

zistení Jána Martiša kaplán Matej Šantroch. Martiš tak upresnil teóriu Adolfa Pecháňa, podľa ktorého 
k Závodníkovi na faru vtedy prišiel z Nitry nový kaplán. Pozri MARTIŠ, Ján. Život a dielo Štefana Závodníka. 
In Biografické štúdie 4. Zost. Š. Valentovič. Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1973, s. 21. 

9 Obec Močenok, okres Šaľa. 
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lietajúcých kapitánov jejich, sa dostal až k Samkovi bratovi do Podhradia10, – lebo to nikomu 
na misel neprišlo v takom dolno-uhorskom voziku hľadať našiho Št. – Po jeho odchode z Divini 
prišiel ho hneď hladat ku mne slúžný Szeghy, ale márne – dobre že nebolo vtedy ešče 
telegrafov – 

U mňa sa rád bavieval, neráz sme s priateľmi: Paliarikom11, Tombor Jankom12, Gerometa 
Eugenom, – Jankom13, Tagányim14, a dušou spoločnosti nášim milým Ludevitom celú noc 
pomodzi priatelskými rozhovormi, a spevom strávili; ktorý celú spoločnost oduševnujúc aj 
samých neprajníkov okúzlit znal; tak v Pružine ráz aj s bývali mi guerillistmi v priatelskom 
duchu na polovku sa vybral; ktorý potom jeho vlidnost, učenost, a ráznost dlhe časi spominali, 
chválili, ba obdívuvali. 

Bratku drahý! Srdečne Ti prajem aby si prácu túto na čest nebohého, slávu jeho velkeho mena, 
oduševnenia mládeži a celého národa ščastlivo previedol; – lúto mi že Ti s viacej jeho 
vlastnoručnými dopismi na včul slúžit nemôžem, kdežto som já s nim v priatelskom 
dopisuvaňú mnoho rokov stal, ale všetky jeho listi, ačpráve mnohe dôležite v národnom ohlade 
zub zleho času shrízol. 

Jakieže nám včul nastanú časi ?! keď židov bez rokuvania stolice emancipujú – 
o rovnoprávnosti ale národnej indirecte protesti – jako Zemplin [?], a Pest – píšú – No! ved to 
nist, mnoho sme dovčul pretrpeli, a tu sme – ešče nás Boh neopusti! 

S Bohom! pozdravujem Tvojich milých domácých a celú Vašu rodinu slovenskú, zostávam 
v Pružine dňa 6. decembra 1867 Tvoj verný priatel Závodník. 

 

 
10 Samuel Štúr (1818 – 1861), mladší brat Ľudovíta, pôsobil ako ev. kaplán v Zemianskom Podhradí. 
11 Ján Palárik (1822 – 1870) pochádzal z kysuckej obce Raková pri Čadci, študoval na gymnáziu v Žiline a 

Kecskeméte. Ako klerik bohoslovia nastúpil do Ostrihomu, potom absolvoval teologické štúdiá na seminári 
v Bratislave a Trnave. Po vysvätení za kňaza v roku 1847 pôsobil ako kaplán na viacerých miestach (Starý 
Tekov pri Leviciach, vo Vindšachte (Štiavnické Bane), v Banskej Štiavnici a Pešti). Od roku 1862 bol 
katolíckym farárom v Majcichove. Bol agilným publicistom, dramatikom a zastával politickú líniu Novej školy 
slovenskej. K jeho životopisu pozri Autobiografia z r. okolo 1870. Fragment. Archív Spolku svätého Vojtecha 
v Trnave, fond Ján Palárik, fasc 185/37e. Pokračovanie Palárikovho životopisu bolo publikované v BOBULA, 
Ján Nepomuk. Ján Palárik (Beskydov). In Sobrané dramatické spisy Jána Palárika. 2. zv. Pešť: Minerva, 1871, 
s. 502-518. 

12 Ján Krstiteľ Tombor (1825 – 1911) bol katolícky kňaz, ktorý po štúdiu teológie na nitrianskom, 
banskobystrickom a generálnom seminári v Pešti. V roku 1846 odišiel do Chorvátska, no naďalej sa zaujímal 
o slovenský národný život. Bližšie MAŤOVČÍK, Augustín. Ján Krstiteľ Tombor. In Biografické štúdie 14. 
Martin: Matica slovenská, 1987, s.100-152. 

13 Bratia Eugen (1819 – 1887) a Ján (1823 – 1900) Geromettovci boli žilinskí rodáci, katolícki kňazi, publicisti, 
významní kultúrni pracovníci so slovenskou národnou identitou. Najmä starší Eugen Gerometta ako bytčiansky 
kaplán a farár úzko spolupracoval so Štefanom Závodníkom i s J. M. Hurbanom. 

14 František Tagányi (1816 – 1894), rodák z Oslian prežil 34 rokov na Kysuciach ako katolícky farár v Turzovke. 
Patril medzi štedrých darcov a podporovateľov slovenských národnokultúrnych snáh a na vlastné náklady vydal 
v roku 1879 Veniec katolíckych cirkevných piesní Gabriela Cyrila Zaymusa. Pozri VELIČKA, Drahomír (ed.). 
František Tagáni. Mecén slovenského národného života. Turzovka: Múzeum Karola Točíka; O. z. Terra 
Kisucensis, 2016. 211 s. 
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VI. List Júliusa Plošica J. M. Hurbanovi z 18. júla 1867 (sign. M 23 F 49) 

Július Plošic, katolícky farár vo Vieske, sa Hurbanovi nahlasuje za predplatiteľa jeho 
Cirkevných listov. 

Joško môj milý! 

Neznám mášli medzi predplatitelmi na Cirkevné Listy1 mnoho kacírov, nuž a čo mňa do toho, 
jestli nemáš, posielam Ti predplatok do konca roku, abych dôkladne vedel čo sa robí a robiť 
bude s vámi debankrotovaními patentalistami.2 Už ste dobačovali, nuž lá ten salašník, pustil do 
gelety3, ako že má byt chutna brindza? Veď ono ufrkne i na inom poli. 

18ho Julia 1867 
Tvoj 
brat v národe a ctitel 
Julius Plošic 
farár vo Vieske4 
posl. pošta: 
Svatý Kríž v Tekovskej stolici 

 

 
1 Cirkevné listy pro weškeré záležitosti cirkwe evanjelicko-luteranské boli náboženské periodikum, ktoré 

vychádzalo pod redakciou J. M. Hurbana v rokoch 1863 – 1873. Hurban si viedol presnú evidenciu 
predplatiteľov na Cirkevné listy do osobitej knihy, v ktorej uvádzal pod príslušným rokom meno predplatiteľov 
aj s funkciami, najbližšiu poštu a počet odoberaných výtlačkov. Záznam o predplatiteľovi Júliusovi Plošicovi, 
r. k. farárovi vo Vieske (pošta Heiligen Kreuz = Svätý Kríž) je uvedený pod bežným číslom 114. Pozri Menoslov 
predplatiteľov Cirkevných listov. SNK-LA, fond Hurban Jozef Miloslav, sign. M 23 T 2. 

2 J. M. Hurban ako aj väčšina slovenských evanjelikov podporoval cisársky patent z 1. septembra 1859 
o organizácii evanjelickej cirkvi a. v., pretože obmedzoval maďarizačné tendencie a bránil vytvoreniu únie 
luteránov a kalvínov. Proti patentalistom tak ostro vystupovali autonomisti, ku ktorým sa hlásila najmä 
maďarská šľachta a cirkevní hodnostári. 

3 Geleta – drevená nádoba vyrobená debnárom, určená na dojčenie ovčieho mlieka a uskladnenie bryndze a iných 
mliečnych výrobkov. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Bratislava: Veda SAV, 1995, s.150. 

4 Vo Vieske pôsobil J. Plošic ako katolícky farár v rokoch 1864 – 1883. Súčasný názov obce je Ladomerská 
Vieska, okres Žiar nad Hronom. Vznikla zlúčením Ladomeru a Viesky v roku 1960. 
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VII. List Romualda Č. Zaymusa J. M. Hurbanovi z 25. februára 1879 (sign. M 23 H 72) 

Romuald Čestislav Zaymus, katolícky farár v Bytčici pri Žiline sa Hurbanovi zmieňuje 
o potrebe politiky pre prospech materiálneho pozdvihnutia slovenského ľudu. 

Veľadôstojný Pane! 

Veť nás ten zlý svet hrozne týra! – A keď by aspoň tá nádejíčka potešovala nás! Sed quando 
coeli!1 

Já som sa oddal obráťac chrbet politike (i tak neprospešnéj) na pole materialneho pozdviženia 
nášho ľudu. A – mojím náhľadom – na toto pole mali by sme s vysúkanými rukami sa vrhnúť, 
bo zožebráčený ľud náš ani písemníctvo nevládze podporovať, ale ani potrebnéj k prevádzaniu 
politiky srdnatosti nemá, ani mať nemôže, dľa tej známej piesne: „Len ten ať si na pána hrá, 
kdo peníze má“, a či jako to zneje2. 

Ďakujúc Vám resp. Vaším Vys. cteným Matrónam za dôveru a rodácky pozdrav, so starobylou 
mojou úctou oproti Vám zostávam Váš obdivovateľ R. Č. Zaymus farár 

V Bytčici3 25/2 1879 

[Pripojený pozdrav Hurbanovi od J. Zlatháryho k Zaymusovmu listu.] 
Bože živ nášho Hurbana! 
S Bohom!! 
Tvoj starý kamarat a horlivý ctiteľ 
Jozef Zlatháry 
okresný notár v Rajci. 
26/2 1879 

 

 
1 Novolatinské ustálené spojenie, v zmysle: Keď nebesia dajú/dopustia. 
2 Skutočne ide o časť starej českej piesne s názvom „Peníze“ od J. Mareka. Pozri Společenský zpěvník český. 

Praha: Jaroslav Pospíšil, 1851, s. 4-6. 
3 Bytčica, dnes mestská časť Žiliny. 
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VIII. List Eugena Geromettu J. M. Hurbanovi z 25. marca 1848 (sign. M 23 B 28) 

Bytčiansky katolícky kaplán Eugen Gerometta nabáda J. M. Hurbana, aby v nových 
podmienkach obnovil vydávanie Slovenských pohľadov. 

Drahí Prjaťel!  

Vjeťe už dozaista, že je slobodná tláč1, prosim Vás, abi sťe čím skorej treťi zvazok Pohladou2 
vidali. Dokončiťe predmeti v druhom zvazku započatje. Pokračuvať i ja buďem v rozličnich 
predmetoch3, a to vo Vašich Pohladoch, bo ja ňemám zpuosobu abi som na vlastnje útrati kňihi 
vidávau. 

S tim zostávam  

v Biči4 dňa 25o
 Marca r. 1848  Váš cťitel Eugen Gerometta kaplán. 

 

 
1 E. Gerometta reagoval na nový tlačový zákon z roku 1848. Zákonný článok XVIII. vo svojom úvodnom 

ustanovení zrušil cenzúru a navrátil slobodu tlače a podľa § 1 každý mohol svoje myšlienky tlačou slobodne 
oznamovať a slobodne rozširovať, avšak v ďalších nariadeniach oddielu I. trestal „hriechy“ a priestupky tlače 
peňažnými trestami i väzením. Navyše, podľa ustanovenia Oddielu III, § 30, čl. 2, malo dôjsť k zvýšeniu 
základiny pre časopisy. Pre denník bola stanovená kaucia až 10 000 zl. a pre časopisy s nižšou periodicitou bola 
stanovená na 5 000 zl. Práve tieto ustanovenia nového tlačového zákona z ekonomických príčin pochovali 
Slovenskje národňje novini. Pozri Zákonne článki uherskej dieti roku 1847/8. Z maďarského podľa púvodného 
vidáňa preložene. Levoča: Tlačou Jana Werthmüllera, 1848, s. 37-41. 

2 Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru vydávané Jozefom Miloslavom Hurbanom vychádzali pred 
revolúciou v rokoch 1846 – 1847 a obnovené boli až v rokoch 1851 – 1852. 

3 Gerometta myslel dokončenie jeho rozsiahlej historicko-filozofickej štúdie, ktorá od roku 1847 vychádzala 
v Slovenských pohľadoch pod názvom Slovanou náklonnosť ku sloboďe. Slovo, k potupňíkom naším od Eugena 
Geromettu, katolíckeho Kaplána Bičjanskeho. 

4 Bytča, mestečko v Trenčianskej stolici, sídlo bytčianskeho panstva. Eugen Gerometta tu pôsobil ako katolícky 
kaplán od roku 1844 pri farárovi Štefanovi Tvrdom, mladšom bratovi známeho národovca Juraja Tvrdého (1780 
– 1863). 
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IX. List Jána Ondrisíka J. M. Hurbanovi z 30. mája 1878 (sign. 32 E 101) 

Ján Ondrisík, kurát-kaplán kaplnky sv. Anny v Trenčíne, prosí Hurbana o poslanie almanachu 
Nitra. 

Na lístku: 30. V. 1878 Slavnej redakcii „Nitry“1 
Per Senitz   Hlboké  

č. 24 Slavná Redakcia! 

Jak som ja ešte neprihlásil, prosím o jeden exemplár oznámenej „Nitry“ a so starodávou uctou 
zotrvávam. 

V Trenčíne, 30.o mája 1878. 
Ján Ondrisík.2 

č. 25 Emer. Lauček3, na Píle4 farár 
4 čas.[?] predplatil 6 zl. 

Letters of Catholic Priests to Jozef Miloslav Hurban (1) 

This edition of correspondence contains the letters of catholic priests (Andrej Ľudovít Radlinský, Štefan 
Moyzes, Michal Chrástek, Štefan Závodník, František Víťazoslav Sasinek, Július Plošic, Romuald 
Čestislav Zaymus, Eugen Gerometta, Ján Ondrisík) adressed to Jozef Miloslav Hurban between years 
1854 – 1879. 

Keywords: correspondence, letters, 19th century, Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), Andrej Ľudovít 
Radlinský (1817 – 1879), Štefan Moyzes (1797 – 1869), Michal Chrástek (1825 – 1900), 
Štefan Závodník (1813 – 1885), František Víťazoslav Sasinek (1830 – 1914), Július Plošic 
(1819 – 1899), Romuald Čestislav Zaymus (1828 – 1902), Eugen Gerometta (1819 – 1878), 
Ján Ondrisík (1820 – 1883) 

https://fphil.uniba.sk/historia_nova 

ADAMČÍK, Tomáš. Listy katolíckych kňazov Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi (1). In Štúdie k jubileu 
Jozefa Miloslava Hurbana. Historia nova 18. [online] Bratislava: Stimul, 2020, s. 79-106. Dostupné na 
internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino18.pdf> 
 

 
1 Po česky vydaný almanach Nitra vyšiel v rokoch 1876 – 1878. Ján Ondrisík je v zozname predplatiteľov už 

v roku 1876, uvedený ako farár v Trenčíne. Pozri Nitra. Roč. 6. Skalica: Jozef Škarnicel, 1876, s. 416. 
2 Ján Ondrisík (1820 – 1883), farár v Novej Vsi nad Váhom. Podrobnejšie o ňom ADAMČÍK, Tomáš. Kaplán 

Ján Ondrisík a Kysuce do prvej polovice 19. storočia. In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. Vol. 16. Čadca: 
Kysucké múzeum v Čadci, 2014, s. 387-402. 

3 Emerich (Imrich) Lauček (1804 – 1881), ev. farár na Píle, náboženský spisovateľ a prekladateľ. 
4 Rimavská Píla, od roku 1979 časť mesta Tisovec, okr. Rimavská Sobota. 
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obhájené dizertačné práce 
 

Vernakulárne jazyky v ranonovovekom meste: príklad slovenčiny 
v Bardejove 

Peter Benka 

Názov dizertačnej práce: Vernakulárne jazyky v ranonovovekom meste: príklad slovenčiny v Bardejove 

Doktorand: Mgr. Peter Benka 

Pracovisko: Katedra slovenských dejín FiF UK 

Dátum obhajoby: 2. 7. 2018 

Školiteľ: prof. Martin Homza, Dr. 

Oponenti: PhDr. Eva Kowalská, DrSc., doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. 

 
Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom prípadovej štúdie zameranej na slobodné 

kráľovské mesto Bardejov rozšíriť procesy, ktorými je charakterizovaný raný novovek 

(napríklad rozvoj kníhtlače, vzdelania a počiatky alfabetizácie širších častí populácie, 

reformácia a konfesionalizácia, sociálna disciplinizácia a formovanie centralizovanej štátnej 

moci) aj o kontext používania vernakulárnych jazykov. Východiskovým konštatovaním je, že 

jazyk nie je len nástrojom prenosu obsahov, ale aj sám osebe, svojou formou alebo kontextom 

použitia, sa stáva nositeľom informácií – o svojom jednotlivom používateľovi ako aj 

o spoločnosti. 

Odhliadnuc od Úvodu a Záveru sa dizertácia člení na päť kapitol. V prvej je predstavená 

pramenná základňa, ktorá je potrebná pre takto poňatý výskum jazykovej praxe v priestore 

jednej mestskej komunity v rôznych kontextoch. Súčasťou je aj prehľad doterajšieho bádania 

v problematike. Druhá kapitola sa venuje metodologickým východiskám bádania. 

Problematika je v nej predstavená z troch zorných uhlov – ako výskum sociálnych 

a historických rol jazyka v minulosti (prístupy historickej sociolingvistiky), ako výskum 

mestských spoločenstiev raného novoveku a ako otázka identít (etnických, konfesionálnych, 

lokálnych a pod.). 

Od tretej kapitoly sa text obracia ku konkrétnemu príkladu mesta Bardejov. Najprv je 

pozornosť venovaná neskorému stredoveku, keď sa sformovali základy, podľa ktorých mesto 

fungovalo aj v ranom novoveku. Bardejovská mestská komunita sa od svojich raných dejín 

formovala ako spojenie dvoch jazykových spoločenstiev. Pri staršej slovenskej osade na 

obchodnej ceste vedúcej do Poľska vznikla na začiatku 14. storočia komunita nemeckých 

kolonistov. V dôsledku kráľovskej podpory táto osada posilňovala svoje právne aj hospodárske 
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postavenie, pričom sa stala dominantným činiteľom vo svojom okolí. V prostredí mesta 

nadobudla nemčina, pôvodný jazyk hostí obdarených kráľovskými privilégiami, postavenie 

prestíže a symbolu meštianskej stavovskej príslušnosti. Každá mestská komunita bola aspoň do 

istej miery v záujme vlastného rozvoja nútená otvárať sa príchodu obyvateľstva „zvonku,“ čo 

v prípade Bardejova znamenalo – okrem imigrácie v širšom geografickom horizonte, ktorý 

zahŕňal aj nemecké oblasti v Sliezsku – prišelcov najmä zo slovenského vidieckeho zázemia a 

poľského pohraničia, s ktorým boli udržiavané čulé obchodné kontakty. V pomerne stabilných 

obdobiach, akými bolo napríklad 15. storočia alebo veľká časť 16. a 17. storočia, sa darilo 

nových mešťanov integrovať do sociálneho a kultúrneho étosu mestskej komunity, s ktorým sa 

spájalo aj prestížne postavenie nemeckého jazyka. V prípade potreby, ako napríklad v polovici 

15. storočia v čase bratríckeho ohrozenia, dochádzalo k flexibilnému konaniu a zamestnaniu 

špeciálneho „českého“ pisára. Podobnú otvorenosť voči aktuálnej potrebe demonštruje aj 

prítomnosť slovenského kazateľa v meste už v predreformačnom období. 

V štvrtej kapitole je predmetom analýzy vývoj v 16. a 17. storočí. V prvej tretine 16. 

storočia sa so sociálnym a hospodárskym vzostupom viacerých nových mešťanov vynorila 

možnosť, že by bolo ohrozené exkluzívne postavenie nemeckého jazyka, čo demonštruje prípad 

Šimona Hankovského a Lukáša Kyschina z obdobia okolo roku 1525, ktorým neznalosť 

nemčiny znemožňovala plnohodnotnú účasť na meštianskom živote. V komplikovanej situácii 

sporov s Poľskom, vnútorného konfliktu medzi dvomi kandidátmi na uhorskú kráľovskú 

korunu a začínajúcej sa reformácie sa pristúpilo k radikálnejšiemu riešeniu a od panovníka bol 

roku 1530 vyžiadaný zákaz usádzania sa slovenského a poľského obyvateľstva v meste. Po 

upokojení situácie však došlo v praxi k opätovnému potvrdeniu zaužívaného systému 

s nemčinou ako jazykom sociálnej prestíže. K upevneniu nemeckého kultúrneho étosu 

meštianskej komunity prispela aj reformácia, ktorá však zároveň otvorila nové možnosti pre 

ďalšie vernakulárne jazyky, v bardejovskom prípade predovšetkým pre slovenčinu. 

Reformačné hnutie ich totiž vnieslo do cirkevnej sféry na novej kvalitatívnej úrovni. Okrem 

predošlého kazateľstva umožnilo existenciu biblických prekladov a liturgie do vernakulárnych 

jazykov. Z prostriedkov bežnej komunikácie sa tak stali nástrojom kontaktu s Bohom a zároveň 

budovania spoločenstva. Istá demokratizácia „sakralizácie“ v jazykovej oblasti sa tak stala 

východiskom pre možnosť neskoršieho intenzívneho budovania identity okolo používaného 

jazyka. V bardejovskom prípade tieto fenomény ovplyvnili prostredníctvom vlastného kazateľa 

a bohoslužobných priestorov aj inštitucionálne zaručenú existenciu slovenskej evanjelickej 

komunity. Takáto podvojnosť miestneho zboru pretrvávala aj neskôr, v období, keď sa už 

zmenil konfesionálny ráz elít mesta, ktoré smeli aktívne využívať svoje politické práva. 
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Počas obdobia relatívne neohrozenej mestskej samosprávy v 16. a 17. storočí si teda 

v úzkom spojení s meštianskymi politickými a komunitnými ideálmi udržiavala prestížne 

postavenie nemčina. Nemožno zároveň prehliadať, že v oficiálnej komunikácii a vo sfére 

vzdelanosti sa naďalej uplatňovala latinčina. V bežnej komunikačnej praxi a obzvlášť 

v kontakte s vidieckym zázemím sa zároveň objavovala kultúrna slovenčina. V jazykovej 

stránke kníhtlačiarskej praxe Dávida Guttgesela a neskôr otca a syna Klössovcov sa prejavovala 

zase snaha osloviť čo najširšie čitateľské publikom, čoho súčasťou bola produkcia tlačí 

napríklad v maďarčine. Používanie tej sa objavovalo výraznejšie aj v komunikácii s 

príslušníkmi strednej a nižšej šľachty z Horného Uhorska. Pri hospodárskych kontaktoch s 

poľskými obchodnými partnermi, podobne ako v prípade mešťanov poľského pôvodu priamo 

v Bardejove, sa používala poľština. Vidno teda, že v priestore jedného mesta mohla jestvovať 

značná rôznorodosť. Jednotlivé jazyky však plnili rôzne kultúrne a sociálne roly. Pri veľkej 

časti populácie možno predpokladať bilingválnosť, príp. prinajmenšom znalosť základných fráz 

a pojmov z viacerých jazykov. Ani skutočnosť, že jeden z nich mal postavenie prestíže – v 

prípade Bardejova a ďalších slobodných kráľovských miest nemčina – neznamenala elimináciu 

ostatných. 

Zmeny v štruktúre spoločenského systému v mestskej komunite nastali v závere 17. a 

na začiatku 18. storočia, čomu sa venuje piata kapitola. V dôsledku snahy formujúcich sa 

ranonovovekých štátnych štruktúr dochádzalo k narúšaniu postavenia miestnych centier, ktoré 

by mohli byť hrozbou pre centrálny mocenský monopol. Vzhľadom na rozdielnu konfesionálnu 

príslušnosť dvorského centra a hornouhorských mestských komunít bol celý tento politický 

proces rozšírený aj o náboženský aspekt. Hlavným argumentačným východiskom panovníka 

vo vzťahu k slobodným kráľovským mestám bolo, že sú majetkom koruny a on ako jej 

reprezentant má v nich teda patronátne právo. V praxi to prinášalo dramatické externé zásahy 

do mestského života, a to predovšetkým v prvej fáze, v závere 17. storočia, teda kým došlo k 

stabilizácii novovytváraného systému. V sedemdesiatych rokoch došlo k takmer úplnej 

likvidácii oficiálnych protestantských cirkevných štruktúr v krajine. Navyše bol vyvíjaný 

priamy nátlak na personálne obsadenie mestských politických orgánov, predovšetkým 

prostredníctvom prítomnosti kráľovských komisárov na každoročných obnovách magistrátu. 

Fenomény, ktoré bývali doposiaľ výsadnou záležitosťou komunity mešťanov, teda organizácia 

svojho duchovného a politického života, sa stali teraz predmetom zásahov, resp. dôsledkom 

milostivých rozhodnutí, panovníka. Celý tento proces mal za následok zmenu v prostredí 

mestských politických elít. Príslušníci najvýznamnejších meštianskych rodín boli často 

nahradení členmi komunity, ktorí sa chopili príležitosti a flexibilne zareagovali na 
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novovzniknuté pomery. Úlohu zohrali tiež ľudia zvonka, príslušníci miestnej šľachty alebo noví 

mešťania z okolia. Rozhodujúcim kritériom bola vernosť panovníkovi, úzko spojená s 

rímskokatolíckou konfesiou. 

Takéto zmeny v personálnej oblasti ovplyvnili aj jazykovú prax a kultúrny étos mestskej 

komunity. Samozrejme, nedošlo k úplnej eliminácii nemeckého jazyka. Väčšina pôvodných 

meštianskych elít, ktoré s ním boli úzko späté, naďalej tvorila nezanedbateľnú časť 

bardejovského obyvateľstva koncentrujúcu sa vo vnútornom meste. Došlo však k narušeniu 

exkluzivity nemeckého jazyka ako symbolu meštianskej prestíže. Svedectvom o tom sú 

napríklad texty prísah, ktoré sa aj pre vyššie posty v správe mesta zachovali vo viacerých 

jazykových variantoch, okrem nemeckého a latinského tiež v slovenskom. Podobne sa v 

administrácii vnútromestských záležitostí alebo v hospodárskom živote prostredníctvom 

cechov uplatňovala popri nemčine a latinčine v oficiálnej sfére čoraz častejšie slovenčina. Tento 

posun je možné interpretovať najmä v súvislosti so spomínanými zmenami, ku ktorým došlo 

na prelome 17. a 18. storočia. V dôsledku úbytku populácie sa demografický rast v priebehu 

18. storočia podarilo dosiahnuť prostredníctvom imigrácie. Tá mala predovšetkým lokálny 

charakter, keďže Bardejov bol v tom období už za hospodárskym aj kultúrnym zenitom, a teda 

bol pre prišelcov zo vzdialenejších oblastí sotva takým lákadlom, ako napríklad v 16. storočí. 

Noví mešťania sa však necítili byť tak výrazne viazaní zásadami platnými v mestskej komunite, 

obzvlášť ak príslušníci tradičných elít, ktorí by mohli mať záujem na ich nenarušenom 

pokračovaní, nemali prístup k politickej aktivite. Trend sa napokon prejavil v oboch 

konfesionálnych spoločenstvách v mestskej komunite. Rímskokatolícka obec bola od svojich 

počiatkov formovaná prevažne slovensky. V evanjelickej ale postupom času – v dôsledku 

oslabenia tradičných schém – tiež došlo k posilneniu slovenského elementu, ktorý napokon 

početne prevážil. Okrem iného sa tiež prejavila konfesionálna podmienenosť používaného 

písomného jazyka – kým v katolíckom prostredí sa pracovalo s varietou šírenou jezuitmi 

z intelektuálneho prostredia Trnavskej univerzity, evanjelici sa v pozícii „obliehanej“ komunity 

v cirkevnej a literárnej praxi pridŕžali ako jedného zo svojich jednotiacich prvkov používania 

tzv.  „bibličtiny“, rozšírenej o slovenské prvky. V bežnej hovorovej praxi – v miere, v akej ju 

dnes možno identifikovať – sa v závislosti od sociálneho postavenia jednotlivca a nezávisle na 

jeho konfesionálnej identite uplatňoval miestny dialekt. 

Ťažiskom dizertačnej práce je slobodné kráľovské mesto Bardejov, na ktorého príklade 

boli aplikované viaceré prístupy výskumu vernakulárnych jazykov zo súčasnej európskej 

historiografie. Do budúcnosti sú však otvorené možnosti výskumu v ďalších slobodných 

kráľovských mestách a následná komparácia ich vývoja. Napríklad, najmä v neskoršom období 
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hospodársky a kultúrne významnejší Prešov a do závetria ustupujúci Sabinov, podobne ako 

spišské mestá alebo Košice budú dôležitými bodmi pri pokračovaní bádania. Na uvedených 

príkladoch z Bardejova je ale zreteľné, že jazyky a spoločenstvá, ktoré ich používajú alebo sa 

nimi definujú, sú úzko prepojené. Ich výskum možno sotva realizovať oddelene. 
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Slovenskí evanjelici a. v. vo verejnom priestore medzivojnovej Československej 

republiky (ďalej ČSR) predstavujú špecifický fenomén, ktorý doposiaľ unikal pozornosti 

bádateľov realizujúcich systematický výskum. Na jednej strane niet pochýb, že v radoch 

odbornej verejnosti sú známe mená širšie zaangažovaných duchovných a svetských členov 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania(ďalej ECAV) vo verejnom priestore, no na strane 

druhej doposiaľ chýbala v slovenskej historiografii práca, ktorá by skúmala tieto postavy ako 

celok, určovaný ich konfesionálnou príslušnosťou. Pri našom výskume sme vychádzali z 

presvedčenia, že i v prvej polovici 20. storočia zotrvávala slovenská societa v súradniciach 

silných religióznych vplyvov, ktoré jednak mali dopad na širšiu spoločnosť, ale aj na 

účinkovanie rôznych regionálnych i celoslovenských autorít z rôznych oblastí verejného života. 

I keď sú zjavné religiózne vplyvy na vývoj jednotlivca v spoločnosti, od čias existencie 

moderných vedeckých disciplín naďalej ostáva pre odbornú verejnosť výzvou hodnotiť 

intenzitu a mechanizmy prenášania náboženskej mentálnej sféry na spoločnosť. Vychádzajúc z 

tvrdení nemeckého historika Christopha Cornelissena a českého sociológa Miloša Havelku o 

vplyve náboženského priestoru na formovanie interpretačných kultúrnych vzorov, noriem, 

spomienok, či správania jednotlivca, cieľom prvej kapitoly bolo pokúsiť sa vnímať dôležitých 

aktérov verejného života medzivojnového obdobia na základe ich augsburskej formy 

vierovyznania. Vychádzali sme zo známych sociologických teórií, ktoré demonštrujú vplyv 

subjektov socializácie, ako rodina, škola, cirkev, ústavy, či spolky, na intelektuálny vývoj 

človeka a prezentujú zložitú štruktúru vkladania znakov a hodnôt týchto sociokultúrnych 

priestorov na rôzne vrstvy spoločnosti. Slovenská spoločnosť 19. a prvej polovice 20. storočia 

bola pod ich výrazným vplyvom a túto tendenciu navyše znásobovala ich výrazná 

konfesionálna (luteránska) príslušnosť. 
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Súčasná, prípadne nedávna anglo-americká historiografia a sociografia, zastúpená 

predovšetkým dlhoročnými výskumami Edwarda Digbiho Baltzella, Charlesa Wrighta-Millsa, 

Davida Wiliama Babbingtona, či Carly Pestany, prezentuje prenosové tendencie spomínaných 

znakov a hodnôt sociokultúrnych priestorov ako súčasť fungovania transatlantického 

mentálneho prostredia s výraznými protestantskými vzormi a etikou. Z hľadiska poznania 

vplyvu slovenských evanjelikov a. v. na verejnosť je kľúčovou práca amerického sociológa 

Davida Michaela Lindsaya Faith in the halls of power: how evangelicals joined the American 

elite, ktorá na príklade anglo-amerických protestantov 16. až 20. storočia, demonštruje 

mechanizmus cieľavedomého zapájania špecifických konfesionálnych hodnôt do verejného (i 

politického) priestoru. Ich základom sú vertikálne generačné reťazce a horizontálne sociálne 

siete, ktoré si protestanti vedome formovali v uvedených sociálno-kultúrnych priestoroch a 

ktoré vo vzájomnom prepojení predstavovali dômyselný systém vplyvu medzi protestantmi a 

nástroj šírenia ich ideí do širšej neevanjelickej spoločnosti. 

Vychádzajúc z národno-politických reálií rakúsko-uhorského štátneho zväzku a v 

nadväznosti na to z demokratického ovzdušia medzivojnovej ČSR, môžeme aj na príklade 

slovenských evanjelických a. v. autorít, demonštrovať jednoznačné snahy utvárania takýchto 

väzieb v sociálno-kultúrnych priestoroch 1. polovice 20. storočia. Nielen nadaná americká 

mládež z rôznych protestantských denominácií študovala na rešpektovaných a protestantským 

duchom ovplyvnených školách v Harvarde, Princentone, či na Yale University, ale aj mladí 

slovenskí luteráni si obohacovali jednak vzdelanie na uznávaných školách v Halle, Jene, 

Edinburghu, Lipsku, Rostocku, či v Berlíne, kde nadväzovali kontakty s tamojšou 

intelektuálnou elitou a vzápätí si domov prinášali aj mnohé skúsenosti, obohatené o hodnoty z 

protestantského mentálneho prostredia. 

Zatiaľ čo na americkom kontinente sa utvárali regionálne mestá so silným vplyvom 

miestnych intelektuálnych rodín, zväčša protestantských konfesií, tak na Slovensku sa 

profilovali rodiny viazané k určitým lokálnym centrám a regiónom. V medzivojnovom období 

sa kreoval takýto okruh okolo farára, biskupa a politika Samuela Zocha, ktorý priam 

exemplárne dokázal okolo seba úspešne utkať sieť blízkych ideových a profesijných 

pracovníkov v cirkvi, v regionálnej politike, v sociálnej sfére a pritom s dosahom na mladú 

generáciu z prostredia sirotinca, či organizačných jednotiek Sokola a Sväzu evanjelickej 

mládeže. Z menoslovu k nemu lojálnych intelektuálov treba spomenúť najmä Milana Ivanku, 

Bohumila Kadlečíka, Júliusa Dérera, Milana Žarnovického, či Vladimíra Jurkoviča, ktorí v 

uvedených sektoroch verejného priestoru vzorne sledovali jednotnú líniu pri presadzovaní 

určitých názorov a postupov. Okrem tohto malokarpatského intelektuálneho okruhu sa však 
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paralelne profiloval aj v novohradský okruh Ľudovíta Bazovského, turčiansky pod vedením 

Otta Škrovinu, liptovský na čele s biskupom Jurom Janoškom či zvolenský pod vplyvom 

Viliama Paulíniho. Obce a mestečká, v ktorých pôsobili, sa stávali akýmisi neoficiálnymi 

strediskami sociálneho a kultúrneho pohybu, miestami presadzovania stranícko-politických 

ideí. 

Napriek evidentnej teritoriálnej a konfesionálnej vzdialenosti medzi americkými 

protestantmi a slovenskými luteránmi, sociologické modely o mechanizmoch zapájania 

konfesionálnych hodnôt do verejného priestoru, sa dajú nielen aplikovať na organizačné 

štruktúry, ale práve na príklade slovenských evanjelikov a. v. z medzivojnového obdobia, je 

možné sledovať ako Lindsayom spomínaný špecifický „evanjelický jazyk“ a v nadväznosti na 

to formované vzory a mienky k dobovým aktuálnym témam, nechávajú „evanjelickú pečať“ vo 

verejných diškurzoch a polemikách. Mnohé ich výpovede na dobové aktuálne spoločenské 

problémy mali východiská v niektorých náboženských hodnotách, teologických náukách a v 

cirkevno-organizačných štruktúrach. Zatiaľ čo v prvej kapitole sme zodpovedali otázku prečo 

vôbec jestvuje akýsi evanjelický prístup k veciam verejným, v nasledujúcich kapitolách sme 

hľadali odpovede na otázku ako tento prístup ovplyvnil finálne diškurzy, polemiky a vôbec 

formoval budúce smerovania pri riešení naliehavých spoločenských tém. 

Pri výpovediach o česko-slovenskom pomere často rezonovali isté historicko-

náboženské spojivá medzi českými bratmi a slovenskými luteránmi. Kralická čeština, spoločná 

kultúrno-náboženská spisba, vzájomný teritoriálny kontakt a rôzne iné historicko-religiózne 

hodnoty vnímali obe strany za dôležité východiská česko-slovenského pomeru. Vďaka tomu 

jestvovala v medzivojnovom období výrazná skupina evanjelikov a. v. orientovaných na česko-

slovenskú spoluprácu, vzájomnosť a vôbec podporu československej štátnosti. Na druhej strane 

sa ich špecifické augsburské vierovyznanie, ktoré v českom náboženskom prostredí nemalo 

silné pozície, podpísalo na menšej inklinácii k ideám o československej národnej jednote. 

Podobne mala dôležité miesto vo výpovediach o česko-slovenskom pomere aj idea 

samosprávy. Vnútorná evanjelická cirkevná demokracia je pretkaná týmito hodnotami a mnohí 

evanjelici si vzájomné prepojenie demokracie a samosprávy aj uvedomovali. Emil Stodola, 

právnik, politik a v čase konštituovania ECAV aj cirkevný funkcionár, sa prikláňal k podpore 

takých autonómnych žúp, ktoré by s istými odchýlkami kopírovali samosprávne cirkevné 

senioráty. Stodolove úvahy, poznačené švajčiarskym modelom, síce nenašli širšiu podporu, ale 

vďaka ich úprimne demokratickému nádychu ostali v pamäti mnohých dobových i neskorších 

štátoprávnych autorít. Dokonca môžeme prehlásiť, že u väčšiny zainteresovaných evanjelikov 
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a. v. v štátoprávnej problematike prevládala myšlienka uvedenia samosprávy, no rozchádzali 

sa v jej intenzite a spôsoboch prevedenia. 

Výrazné religiózne východiská môžeme sledovať v sociálnej politike, ktorá úzko 

závisela od vnímania kľúčových ideologických konštrukcií. Mnohí evanjelici a. v. veľmi dobre 

poznali materialistický socializmus, ktorého tézy o triednom boji, diktatúre proletariátu a 

spoločnom vlastníctve sa už v kresťanských základoch priečili ich predstavám o politicko-

spoločenských zriadeniach. Evanjelici a. v. vychádzajúc z biblických pasáží, symbolických 

kníh augsburskej konfesie a Lutherových prehlásení, nehlásali o zrieknutí sa majetku, ale o jeho 

dobrovoľnom podelením sa so sociálne slabšími vrstvami. Ako mnohé protestantské 

spoločenstvá vo svete, i oni skôr prevádzali do praxe ideály kresťanského socializmu, ktoré boli 

založené na praktickej pomoci pospolitému ľudu. Exemplárne sme mohli vidieť tieto tendencie 

na príklade továrnika a zborového dozorcu Jána Pálku, ktorého postoje k formovaniu 

hospodársko-sociálnych aktivít boli priam pretkané kresťanskými zásadami. Mnohí zo 

slovenských luteránov si však predstavovali realizáciu sociálnej politiky v medziach 

cirkevných sirotincov, chudobincov, škôl a iných záujmových spolkov, ktoré by fungovali v 

mantineloch protestantského videnia sveta. Mnohí z týchto evanjelikov pritom zameriavali 

svoje okruhy pôsobenia na zdravotno-sociálne problémy (alkoholizmus, pohlavné choroby), 

ktoré úzko súviseli s určitými nábožensko-etickými hodnotami. 

Aj v hospodárskej oblasti sa výrazne ukazujú konfesionálne vplyvy evanjelikov 

národohospodárov. Nebolo náhodou, že na čele medzivojnových peňažných ústavov stáli často 

cirkevní pokladníci, kurátori, účtovní referenti, presbyteri, či podporovaní členovia, teda 

dôležití hospodárski funkcionári zborov, seniorátov, dištriktov a celej cirkvi. Vytvárali okolo 

seba okruh spolupracovníkov, často z rovnakého konfesionálneho zázemia. Príkladom je 

zvolenská Národná banka úč. spol., ktorej miestne pobočky viedlo spravidla duchovenstvo a 

od ktorého vedenie banky dokonca vyžadovalo budovať sieť dôverníkov po obciach. Niet 

pochýb, že hospodárske aktivity niektorých bánk boli špecificky orientované na poskytovanie 

pôžičiek práve evanjelickým a. v. zborom a seniorátom. Bolo to akési ich nepísané pravidlo o 

potrebe podpory istých vybraných záujmových organizácií. Aj evidentná ochota niektorých 

bánk pomôcť prosperite zaostalého povojnového a poprevratového Slovenska bol znak 

úprimnej snahy po rozvoji tejto krajiny a jednak aj výsledok vplyvu kresťanských a pri tom 

luteránskych zásad o zodpovednosti jednotlivca v spoločnosti. 

Silný humanitný rámec vychádzal z kresťanských zásad slovenských evanjelikov a. v. 

aj pri podpore menších regionálnych podnikov, ktoré pre chudobné vrstvy boli prístupnejšie 

ako veľké korporácie. Roľnícke besedy, jednoty a družstvá boli priam previazané 



HISTORIA NOVA 18 

116 

inštitucionálne, personálne, hodnotovo s luteránskym prostredím. Idey o svojpomoci, 

vzájomnosti, dobrovoľnosti a samospráve neboli len hodnotami hospodárskymi, ale aj 

hodnotami evanjelickej družnosti. Július Bodnár mnohé organizácie zakladal na verejných 

priestranstvách pri kostoloch, rokovania sa viedli v cirkevných školách a členmi boli 

funkcionári a zamestnanci týchto inštitúcií. Zasadnutia sa niesli v znamení potreby vzdelávania 

chudobných vrstiev, ktorých životné osudy dobre poznali z kostola a vôbec z každodenného 

kontaktu v dedinskom a malomestskom prostredí. 

Našim výskumom sme však nesledovali len špecifické evanjelické znaky vnášané do 

týchto problematík, ale sme v konečnom dôsledku aj predstavili miesto slovenských 

evanjelikov a. v. vo verejnom priestore, aktuálne témy a stanoviská k ich riešeniam. Už z 

uvedených príkladov je vidieť, že sme upriamili pozornosť na ich pôsobenie v politickej, 

hospodárskej a sociálnej oblasti, keďže v limitoch práce nebolo možné plnohodnotne pokryť aj 

ostatné oblasti verejného života. V živote pospolitého ľudu predsa len predstavovali dôležitejšie 

okruhy s priamym dosahom na jeho každodenné peripetie a ktoré boli v konečnom dôsledku aj 

medzi evanjelickými a. v. farármi z chudobného dedinského prostredia logicky považované za 

akútne témy, ktorým treba venovať väčšiu pozornosť. 

Povolanie ako pojem a hodnota v teologických náukách, sa pretavil aj do výsledných 

pohľadov k aktuálnym spoločenským témam. Hnacím motívom pre angažovanie sa vo 

verejnom priestore bol ľudácky klerikalizmus, iredenta a radikálny socializmus. Vo 

všeobecnosti platilo, že najmä duchovné povolanie naďalej zostávalo akýmsi univerzálnym 

vstupom do viacerých problematík. Farárom a učiteľom naďalej prislúchalo dôležité edukačné 

a vzdelanostné postavenie a preto sa cítili byť oprávnení vyjadrovať svoje postoje k autonómii, 

centralizmu, socializmu, či hospodárskym problémom. Pri analýze zložitých tém u nich 

prevažoval morálny akcent, keďže ich slabinou bola nedostatočná odbornosť. Z pozície 

ľudovýchovných pracovníkov boli ich posolstvá, prezentované na tribúnach a v publicistike, 

skôr hlasom dozoru nad spoločnosťou, impulzom k aktívnosti a zodpovednosti za veci verejné 

a pokusom o premostenie polarizovanej verejnosti. Vedci ako právni teoretici, filozofi, 

sociológovia, lekári, vďaka svojmu akademickému zázemiu často usmerňovali emotívny 

verejný diškurz o vecné a objektívne podnety, ktoré v konečnom dôsledku aj posúvali tému do 

racionálnej roviny. Exemplárne sme tieto javy mohli pozorovať na príklade už spomínaného 

právneho teoretika Emil Stodolu v prípade otázok k verejnej správe alebo v súvislosti s 

erudovanými prístupmi Samuela Štefana Osuského k teóriám o socializme. Praktickému 

prevádzaniu sociálnej politiky a hospodárstvu ako takému, sa venovali predovšetkým 

finančníci, továrnici a aj živnostníci. Vychádzali zo svojich profesionálnych skúseností, ktoré 
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považovali za dôležitý nástroj pri formovaní názorov a prístupov v riešení. Sociálna sieť s 

miestnou dedinskou evanjelickou a. v. inteligenciou im umožňovala dynamickejšie realizovať 

aktivity v hospodárskom a sociálnom sektore. 

Dizertačnou prácou sme poukázali na integrálnu previazanosť evanjelického sveta s 

bežným životom jednotlivca v spoločnosti. Táto zložitá sociálna sieť rozsiahleho počtu 

pracovníkov sa podieľala na dynamickom rozvoji spoločnosti v podmienkach demokratického 

Československa, a tak výraznou mierou aj prispela k doformovaniu slovenskej society na 

moderný európsky národ. Takéto pôsobenie bolo nielen dôležitým prejavom demokratického 

zázemia evanjelikov a. v., ale aj cieľavedomým prenášaním ich hodnôt do spoločnosti. Už 

dávno pred československým prevratom negovala inteligencia v spoločnosti zaužívané ľudové 

príslovie o „spolkoch – čertových volkoch.“ Vnútorná cirkevná demokracia a evanjelický 

aktivizmus, ktorého korene treba hľadať v cirkevných zhromaždeniach, besedách, spolkoch a 

rôznych neformálnych stretnutiach, boli odrazovým mostíkom v angažovaní do necirkevných 

sfér. Rozsiahla spolková činnosť v oblasti hospodárstva a sociálnej sféry, ventilovaná 

nespočetnými apelmi inteligencie po angažovaní širokých más, je v konečnom dôsledku snahou 

po dosiahnutí občianskej participácie na veciach verejných, po formovaní cieľavedomého 

občana, zodpovedného nielen za vlastný život, ale aj za obranu morálnych hodnôt spoločnosti. 

Táto spolková činnosť bola spätá so slovenským rurálnym prostredím. Regionalizmus 

nebol pri tom pre evanjelikov a. v. vôbec cudzím pojmom. Mnohé župy viac-menej územne 

kopírovali ich cirkevné senioráty. Duch samosprávy a vôbec idea samostatného rozhodovania 

jednotlivca v spoločnosti, sa tak i vďaka nim čoraz výraznejšie uplatňovala v mysliach bežného 

ľudu. 

Pri verejnom pôsobení slovenských evanjelikov a. v. sa tak potvrdzuje politologická 

téza o príznačnom vplyve (konfesionálnej) menšiny na veci verejné a vôbec mechanizmus 

„ohýbania sveta“ menšinami, ktorý je navyše v podmienkach demokracie výrazne určujúcim 

činiteľom spoločenských pohybov. Dochádza tak k legitímnemu presadzovaniu názorov istej 

(konfesionálnej) menšiny na ostatné sociálne skupiny, k vzájomnému dialógu a hľadaniu 

najschodnejších ciest v riešení rôznych aktuálnych otázok. Úvahy mnohých slovenských 

evanjelikov a. v. na politické, hospodárske a sociálne problémy našli odozvu, ak nie vždy u 

štátnych orgánoch, tak aspoň u širšej spoločnosti, ktorá sa vlastnými cestami snažila tieto 

postoje preklenúť do praxe. 
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Chemický priemysel na Slovensku prešiel v medzivojnovom období niekoľkými 

významnými etapami. Jednu z nich – obdobie medzi rokmi 1934 až 1939, som sa rozhodol 

spracovať v dizertačnej práci. Napriek uvedenému časovému rozpätiu som považoval za 

potrebné aspoň v stručnosti venovať priestor aj dopadom veľkej hospodárskej krízy. Tie 

bezpochyby zásadným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj. 

Na základe výskumu možno tvrdiť, že nepriaznivú situáciu v mnohých výrobných 

odboroch chemického priemyslu umocňovala v období svetového ekonomického poklesu 

súbežne prebiehajúca agrárna kríza. To sa týkalo najmä závodov na produkciu superfosfátov. 

Využitie ich výrobnej kapacity dosahovalo v roku 1933 iba 20 %. Navyše odbyt v dôsledku 

nepriaznivého stavu v poľnohospodárstve zaznamenal medzi rokmi 1928 až 1933  prepad 

o približne 60 %. Továreň v Žiline musela dokonca úplne zastaviť svoju prevádzku.  

Chemické odvetvie umiestňovalo svoje výrobky zväčša na domácom trhu. Výnimku 

tvorili závody na suchú destiláciu dreva, pričom značnú časť svojej produkcie vyvážala 

do zahraničia napríklad aj gumárenská továreň Matador či výrobca viskózových vlákien 

v Senici. Prepad exportných možností spolu s negatívnym hospodárskym vývojom v republike 

vyústil do dočasného zastavenia prevádzky v Senici a v továrni na suchú destiláciu dreva v 

Dobrej Vode. Kríza pritom zasiahla aj ostatných producentov. V dôsledku vzostupu cien 

základných surovín, nadvýroby a silného konkurenčného zápasu na tuzemskom trhu predávali 

producenti väčšinu svojich výrobkov so stratou. Obvyklým javom sa stala sezónnosť 

vykonávanej práce, pokles miezd a prepúšťanie. 

Na Slovensku sa vyskytovali i subjekty, ktorým sa podarilo prekonať krízové obdobie 

relatívne ľahko. Za ich lepším hospodárskym výsledkom stála hlavne predchádzajúca 

modernizácia, dobrá finančná kondícia, dostatočný odbyt na trhu či schopnosť podnikového 

vedenia zabezpečiť štátne zákazky. Do tejto kategórie patrili už spomínaná Matadorka, 
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rafinéria minerálnych olejov Apollo a továreň na výrobu prostriedkov na ochranu rastlín 

spoločnosti Avenarius, všetky alokované v Bratislave a jej okolí. 

V roku 1934 ekonomika Československa prekonala najhlbší pokles a ocitla sa 

v zdĺhavej fáze depresie. Síce došlo k celkovému zlepšeniu hospodárskych pomerov, ale 

jednotlivé makroekonomické ukazovatele ako export, priemyselná výroba a nezamestnanosť 

naďalej vykazovali silné výkyvy. Na dlhé trvanie obdobia depresie vplýval najmä nízky 

investičný ruch a cenová politika monopolov. Zároveň začal štát formou rôznych nariadení 

masívne zasahovať do hospodárskeho života, pričom sa v praxi uplatňovala tzv. „nútená 

syndikalizácia“. Kartely ako nižšia forma syndikátu sa vo veľkom rozrastali už počas krízy. 

Spočiatku mali pozitívny vplyv na stabilizáciu nepriaznivej situácie. Kartely a syndikáty však 

so sebou priniesli aj množstvo negatívnych javov. Celkovo deformovali trhové prostredie, čo 

podporilo dlhšie trvanie depresie v hospodárstve. Chemický priemysel v Československu 

pritom patril k najviac „skartelizovaným“ odvetviam. 

Do konca roku 1935 sa okrem celkového poklesu nezamestnanosti v Československu 

zvýšil aj objem priemyselnej produkcie. Treba podotknúť, že pozitívny vývoj sa týkal najmä 

českých krajín. Naopak, v prípade Slovenska došlo oproti roku 1933 dokonca k vzostupu 

celkového počtu neumiestnených uchádzačov o prácu, pričom priemyselná výroba 

zaznamenala v priemere len minimálny nárast. Situácia v chemickom priemysle bola 

v porovnaní s väčšinou odvetví lepšia. Napriek tomu existovali veľké rozdiely medzi jeho 

jednotlivými závodmi i celými výrobnými odbormi. 

Chemický priemysel na Slovensku zápasil aj v období depresie s veľmi ťažkou 

situáciou. Odbyt i zamestnanosť kolísali, ceny vstupných surovín zväčša rástli, pričom 

v dôsledku nadvýroby a silného konkurenčného boja na tuzemskom trhu dochádzalo k ešte 

väčšiemu poklesu cien mnohých finálnych produktov. Tieto skutočnosti negatívne vplývali na 

hospodárnosť výroby. Uvedené sa týkalo priemyslu suchej destilácie dreva či výroby mydla, 

farieb, lakov a krémov na obuv. Existenčné problémy sa nevyhli ani závodom na impregnáciu 

dreva, spracovanie dechtu a surovej lepenky na dechtovú. V prípade produkcie superfosfátov 

sa pozitívne prejavila postupná konsolidácia pomerov v agrárnom sektore. Zlepšenie bolo však 

i v tomto prípade „negované“ vzostupom cien vstupných surovín. Vývoj v najvýznamnejšom 

odbore organickej chémie vykazoval dichotómiu. Kým malé rafinérie minerálnych olejov 

bojovali o prežitie, tak bratislavská Apolka investovala značné množstvo finančných 

prostriedkov do modernizácie. Zároveň sa podarilo dosiahnuť zvýšenie počtu zamestnancov 

i čistých ziskov. Obdobie depresie pomerne ľahko prekonal aj závod spoločnosti Avenarius. 
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Väčšina výrobných odborov navyše doplatila na uskutočnenú devalváciu meny z roku 

1934, následkom ktorej výrazne zdraželi dovozové suroviny a polotovary potrebné pre výrobu. 

Požadovaný efekt devalvácie – rast exportu, sa v chemickom odvetví prejavil len minimálne. 

Senická továreň na viskózový hodváb dokonca úplne prestala vyvážať a jej produkty našli 

odoberateľov výhradne na domácom trhu. V dôsledku colných bariér, limitujúcej 

kontingentácie a dampingovej politiky niektorých štátov stratila podstatnú časť svojich 

odbytísk za hranicami aj petržalská Matadorka či závody na suchú destiláciu dreva.  

Oživenie svetového hospodárstva sa v Československu prejavilo v druhej polovici roku 

1936. Na podporu exportu vykonala vláda ďalšiu devalváciu meny, pričom sa pokračovalo 

v politike štátnych zásahov. Súbežne so zlepšujúcim sa vývozom rástol aj objem priemyselnej 

výroby, ktorý v roku 1937 dosiahol takmer úroveň z konca 20. rokov. Chemický priemysel 

dokonca prekročil predkrízový stav produkcie. Pri prekonávaní depresie siahli priemyselné 

závody po organizačných a racionalizačných opatreniach. Celkovo možno konštatovať, že 

štruktúra výroby sa pritom jednoznačne naklonila v prospech ťažkého priemyslu. Lepšia 

situácia v hospodárstve mala za následok aj výraznejší pokles nezamestnanosti. Do 

Mníchovskej dohody možno považovať situáciu za stabilizovanú a to aj napriek opätovnému 

krízovému poklesu, ktorý začal na konci roku 1937. 

Podobné črty vykazoval aj vývoj na Slovensku, kde na význame naberal ťažký 

priemysel, pričom v odvetviach ľahkého priemyslu prebiehalo oživenie pomalšie a v menšej 

miere. V druhej polovici 30. rokov sa zintenzívnil rast medzinárodného napätia a štáty začali s 

prípravami na možný vojnový konflikt. Typickým sa stalo naviazanie priemyslu na zbrojárstvo. 

Vláda zároveň tlačila na výstavbu nových výrobných kapacít na území Slovenska. Po roku 

1935 došlo k výstavbe chemických závodov strategického významu v Batizovciach, 

Handlovej, Dubovej a v Novákoch. Ich úlohou bolo suplovať továrne na západe republiky, 

ktoré boli situované v prílišnej blízkosti nacistického Nemecka. Treba však podotknúť, že na 

oživenie industrializácie priaznivo vplývala ukončená reštrukturalizácia priemyslu na 

Slovensku, čo v kombinácii s lacnou pracovnou silou prilákalo investície, najmä z českých 

krajín. 

Chemický priemysel síce vstupoval do fázy konjunktúry, ale miera oživenia sa 

v každom výrobnom odbore líšila. Na odvetvie negatívne vplývala najmä ďalšia devalvácia 

z roku 1936 umocňujúca rast cien dovážaných surovín. Naopak, ceny finálnych produktov 

zväčša stagnovali. Veľký problém predstavovala pretrvávajúca nadvýroba. Ziskovosť mnohých 

závodov sa zvýšila iba mierne a to i napriek vzostupu odbytu v tuzemsku. Export aj naďalej 

narážal na rôzne obmedzenia v zahraničí, čo malo za následok čoraz väčšie preferovanie 
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domáceho trhu. Uvedené faktory spolu s lokálnymi špecifikami každej výroby spôsobovali 

pomalé a nevýrazné oživenie v celom priemysle anorganickej chémie, ako aj v odboroch 

produkcie mydla, farieb, lakov, krémov na obuv, podlahovej pasty a rôznych mazadiel. 

Podobná situácia panovala v prípade závodov na impregnáciu dreva, kde navyše spustenie 

prevádzky novej továrne vo Vlkanovej v roku 1937 ešte viac predimenzovalo celkovú výrobu. 

K rozšíreniu výrobných kapacít – o nový závod Svit v Batizovciach – došlo takisto v priemysle 

viskózových vlákien. Oživenie sa v tomto odbore spočiatku prejavilo plným využitím vlastných 

produkčných možností. Na konci roku 1937 však došlo k zvýšeniu cien surovín, miezd 

a dopravných nákladov. 

Vo vzťahu k priemyslu suchej destilácie dreva možno hovoriť o zásadnom zlepšení. 

Pállfyho závodom sa podarilo po stratových rokoch opätovne dosiahnuť zisk. Obrovská 

zadlženosť brániaca rozvoju pritom vôbec neklesla. Pre Apolku znamenalo obdobie rokov 1936 

až 1938 ďalší rozvoj. Spustenie moderných zariadení do prevádzky jej zabezpečilo výrazne 

nižšie náklady na produkciu. Podstatné bolo presunutie kapacít a zamestnancov z rafinérie 

v Šumperku do Bratislavy. Modernizácia sa realizovala takisto v závode Matador, ktorému 

spôsobovalo problémy najmä zhoršenie exportných možností a zdraženie surového kaučuku. 

Strata zahraničných trhov sa aj v tomto prípade vyvažovala zvyšovaním podielu domáceho trhu 

na celkovom odbyte. 

Pozitívny vývoj v hospodárstve ukončili až územné zmeny z roku 1938. Chemický 

priemysel na Slovensku zaznamenal v porovnaní s ostatnými odvetviami relatívne malé 

„fyzické“ straty. Za hraničnou čiarou sa z významných závodov ocitol „iba“ petržalský 

Matador a Avenarius. K stratám možno zarátať dve továrne na produkciu mydla v Leviciach 

a Košiciach. Vákuum vzniknuté po spomínaných úbytkoch výrobných kapacít však pomerne 

rýchlo nahradili producenti z českých krajín. 

Väčšina závodov, ktoré zostali na oklieštenom území republiky, musela zápasiť 

s niekoľkými problémami. Prvý predstavovala prílišná naviazanosť na domáci trh. Samotným 

zmenšením územia výrazne poklesli odbytové možnosti. Bezprostredne po záboroch bola 

situácia najhoršia v prípade spracovania minerálnych olejov a produkcie superfosfátov. Predaj 

výrobkov bratislavskej rafinérie Apolo okamžite klesol o 65 % a Dynamitka zažila v dôsledku 

straty úrodných oblastí južného Slovenska pokles odbytu približne o polovicu. Obom závodom 

sa vzhľadom na ich strategicky dôležitú produkciu poradilo situáciu relatívne rýchlo zvládnuť. 

V prípade Dynamitky zavážilo najmä opätovné spustenie výroby výbušnín po vzniku 

Slovenského štátu. Naopak, odboru viskózových vlákien výrazne pomohlo odstúpenie 

sudetského pohraničia, na ktorom sa nachádzala konkurencia. Batizovskému Svitu sa spolu s 
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Priadelňou umelého hodvábu v Senici takto naskytla príležitosť na získanie nových trhov 

v českých krajinách a zvýšenie výroby. 

Ďalší veľký problém predstavovalo narušenie dopravnej siete, obzvlášť železníc. 

V prípade Slovenska a Podkarpatskej Rusi skončilo na zabratom území až 28 % z ich celkovej 

dĺžky. Takto došlo k prerušeniu spojenia s najvýchodnejšou časťou republiky, z ktorej sa 

dovážali suroviny pre mnohé závody. Odrezanie od dodávok bukového dreva z Podkarpatskej 

Rusi ochromilo výrobu v chemickej továrni spoločnosti Dr. Blasberg v Likieri. Na rozvoji 

železníc boli závislé napríklad aj závody na impregnáciu dreva. Po 2. novembri 1938 sa 

výrazne znížil dopyt po ich výrobkoch. 

V zhoršených podmienkach sa ešte viac začal používať sezónny spôsob výroby. 

Obvyklý nástroj predstavovalo aj obmedzenie počtu pracovných dní v týždni, znižovanie miezd 

či prepúšťanie. Spomínané opatrenia sa týkali takmer všetkých výrobných odborov, pričom 

najviac boli postihnuté menšie chemické továrne. 

Ďalší jav, typický pre toto obdobie, predstavovala agresívna hospodárska politika 

Nemecka. Od druhej polovice 30. rokov 20. storočia navyše vidieť výrazné zintenzívnenie 

snahy nemeckých koncernov i bánk o kapitálové ovládnutie chemického priemyslu 

v republike. Celý proces nakoniec urýchlili a zavŕšili zahraničnopolitické udalosti, 

ktoré vyústili do Mníchovskej dohody a do neskoršieho rozbitia štátu. Po 14. marci 1939 

sa chemický priemysel na Slovensku jednoznačne prispôsobil potrebám Nemecka a jeho 

vojnovým zámerom. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že hraničné zmeny z roku 1938 negatívne 

zasiahli do hospodárskeho života vtedajšej republiky. Hoci celkovo zaznamenal chemický 

priemysel na Slovensku v porovnaní s ostatnými odvetviami relatívne nízke straty závodov, 

došlo k významnému narušeniu ich zásobovacích, produkčných a odbytových možností. 

Samotným odstúpením územia stratili závody významnú časť svojich trhov, ako aj zdroje 

surovín potrebných pre výrobu. Preťatím dopravných tepien boli naviac spretŕhané hospodárske 

väzby celých regiónov s ostatnými časťami štátu. 

Vláda Slovenskej krajiny preto navrhla niekoľko plánov na revitalizáciu hospodárstva. 

V jej snahe prevládala značná dichotómia. Na jednej strane vydala autonómna vláda vyhlášku 

číslo 40 z konca roku 1938, ktorou formálne deklarovala podporu zakladaniu nových závodov, 

slobodu súkromného vlastníctva i podnikania, a to všetkým na Slovensku bez rozdielu. Na 

druhej strane mohli vznikať len závody potrebné pre hospodárske záujmy krajiny. V praxi to 

znamenalo, že nemuseli byť schválené živnostenské oprávnenia tým žiadateľom, ktorí chceli 

pôsobiť v dostatočne zastúpenom výrobnom odbore. 
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Časť vlády sa navyše snažila o „nacionalizáciu hospodárstva“, čo sa prejavovalo 

jej verejnými vyhláseniami namierenými voči židovským i českým podnikateľom 

a zamestnancom. Často dochádzalo k zastaveniu činnosti priemyselných závodov okresnými 

úradmi, ktorých majitelia boli cudzinci židovskej národnosti. Mnohí reprezentanti 

priemyselných kruhov, ako aj niektorí predstavitelia ministerstiev takéto konanie odsudzovali. 

Napriek ich nesúhlasným vyjadreniam autonómna vláda naďalej pokračovala vo svojej 

protižidovskej politike, snažiac sa o odstránenie tejto komunity z hospodárskeho života. Celý 

proces nakoniec tragicky vyvrcholil počas trvania Slovenskej republiky, keď došlo 

k deportáciám a vraždeniu vlastného obyvateľstva. 

Spomínaná vyhláška číslo 40 predstavovala len formálnu deklaráciu slobodného 

podnikania, vo väčšine prípadov bez reálneho uplatnenia. Kvôli protičeskej a protižidovskej 

rétorike, ako aj neschopnosti zabezpečiť právnu istotu, stúpala nedôvera podnikateľských 

kruhov, pochádzajúcich najmä zo západnej časti republiky. V dôsledku toho dochádzalo 

k úniku kapitálu potrebného na realizáciu hospodárskeho oživenia krajiny. 

Situácia po územných zmenách mala byť riešená výstavbou vodných diel, reguláciou 

riek, elektrifikáciou, rozšírením dopravnej infraštruktúry či prevzatím štátnych baní a hút. 

Významnú súčasť plánu predstavovalo aj budovanie strategicky významných chemických 

závodov. Vzhľadom na nedostatok financií a krátky časový horizont sa tieto návrhy nepodarilo 

do zániku Česko-Slovenska zrealizovať. 
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Staršia historiografia obdobia prelomu 18. a 19. storočia vo vtedajšom Uhorsku napriek 

svojej zrejmej nezrelosti a nevyváženosti stojí v počiatkoch prísne vedeckého bádania v odbore 

histórie aj na našom území. Mimo hlavných prúdov a významných mien známych historikov a 

historiografov ako sú napríklad Melchior Inchofer (1585 – 1648), Martin Szentiványi (1633 – 

1705), Matej Bel (1684 – 1749), Ján Baltazár Magin (1681 – 1735), Samuel Timon (1675 – 

1736), Štefan Kaprinay (1714 – 1785), Juraj Pray (1723 – 1801), Štefan Katona (1732 – 1811), 

či Juraj Papánek (1738 – 1802) a Juraj Sklenár (1744 – 1790), sa obdobie konca 18. a začiatku 

19. storočia vyznačuje viacerými zaujímavými osobnosťami a dielami, ktoré doteraz podrobnej 

analýze unikali. Významnú časť medzi nimi tvoria autori, ktorí sa zaoberali dejinami Spiša. Je 

to celkom prirodzené, nakoľko Spiš bol už v danom období odbornej verejnosti dobre známy 

svojimi zaujímavými a bohato štruktúrovanými dejinami. Tie celkom prirodzene ako lákavá 

téma priťahovali záujemcov o výskum a interpretáciu historických udalostí, ktoré sa na tomto 

území odohrali a ktoré ovplyvnili a v istom zmysle aj stále ovplyvňovali súčasnosť 18. a 19. 

storočia. Na druhej strane však bohatá stratifikácia dejín Spiša spôsobila takmer monografické 

zameranie viacerých menej známych historikov, ktorí tak do povedomia odbornej verejnosti 

vošli ak vôbec, tak ako „regionálni“ historici. Mnohé interpretácie a dedukcie viacerých 

z týchto autorov však presahujú rámec Spiša, ba dokonca v niektorých témach majú čím 

prispieť aj do súčasného historického diskurzu. Medzi takéto mená patrí neodškriepiteľne aj 

historik Ján Bárdossy (Bárdoši /Bárdosy/Bárdosi/Bardosch 1738 – 1819). 

Dielo Jána Bárdossyho sa dá posudzovať z rôznych hľadísk. Dá sa vehementne 

kritizovať najmä pre jeho očividné chyby, ktorých sa dopustil. Možno mu napríklad vyčítať 

jeho argumentáciu osídlenia Karpatskej kotliny staromaďarskými kmeňmi pomocou postavy – 

ako dnes vieme – mýtického Boršu. Možno kritizovať jeho úpornú snahu obhájiť existenciu 

Kolomana II., syna uhorského kráľa sv. Ladislava. Môžeme tiež odmietnuť jeho tvrdenia o 
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byzantskom obrade na Spiši do konca 13. storočia. Dá sa poukázať aj na mnohé nepresnosti 

v jeho pokusoch o kritickú etnogenézu jednotlivých kmeňov a národov – napríklad keď si 

vytvoril osobitný národ Ruténov, z ktorých odvodil Rusov, Bulharov i Rusínov. Takýchto 

hyperkritických uhlov pohľadov na dielo staré dve storočia by sa našlo mnoho. 

Na druhej strane sú tu však Bárdossyho hypotézy, pri ktorých musíme spozornieť. Ide 

napríklad o jeho koncept Spišskej krajiny (Terra Scepusiensis), či etnogenézu Rusov, ktorej sa 

napriek hore uvedeným chybám obdivuhodne venoval už pred Karamzinovou syntézou Istoria 

gosudarstva Rossijskogo (История государства Российского – Dejiny Ruského kráľovstva, 

1816), o jeho hypotézy o Slovanoch a Slovákoch, o používaní byzantského obradu 

v počiatkoch Uhorského kráľovstva a ďalšie témy. Práve v týchto otázkach Bárdossy často 

ďaleko predbehol svoju dobu. Táto stránka Bárdossyho diela, ktorej historická veda dosiaľ 

venovala len veľmi málo pozornosti, ponúka iný pohľad na tohto historika – kritický, no predsa 

plný obdivu voči tomuto autorovi, ktorý už na prelome 18. a 19. storočia tvoril hypotézy, ktoré 

„znovuobjavujeme“ s odstupom času dnes. 

Nakoľko je známe, Bárdossyho vo svojej dobe novátorské tvrdenia dosiaľ priamo využil 

len Alojz Miškovič vo svojej práci Napravená krivda, publikovanej v roku 1940 a neskôr, 

v roku 1946, v knihe Severné hranice Slovenska, ktorú vydal pod pseudonymom Andrej 

Bielovodský. Ďalšími autormi, ktorí zas stavali na Bárdossyho mylných hypotézach 

o byzantskom obrade na Spiši v 13. storočí boli Michal Fedor, Peter Žeňuch, Juraj Brincko, či 

Jaroslav Coranič. Ich tvrdenia – a teda aj Bárdossyho hypotézy – kritike podrobil Peter Labanc. 

Bárdossyho hypotézy o Spišskej krajine citovala Nataša Procházková, ktorá síce takto danú 

oblasť nenazývala (označovala ju len ako „Spiš ako súčasť rozľahlejšej oblasti“), no odkazovala 

aj na ďalšie Bárdossyho tézy o pobyte Kolomana Haličského na Spiši. Posledným, kto ocenil a 

využil Bárdossyho hypotézy bol Martin Homza. Venoval sa nielen otázkam vývoja a priebehu 

severných hraníc Uhorska, ale oveľa podrobnejšie analyzoval a použil aj ďalšie Bárdossyho 

hypotézy – napríklad jeho rozbor diplomatického materiálu a na jeho základe dedukciu o vláde 

Kolomana Haličského na Spiši, o Spišskom domíniu/kniežatstve (Dominium 

Scepusiense/Ducatus Scepusiensis), o Turnianskom komitáte (Comitatus Tornensis), o Ruskej 

marke (Marchia Ruthenorum) a ďalších. Svoje úvahy k týmto témam rozpracoval najskôr 

v parciálnych štúdiách. Neskôr tieto myšlienky zhrnul v monumentálnom syntetizujúcom diele 

Historia Scepusii I. 

Paradoxné na celej situácii známeho-neznámeho, citovaného a pritom nepoznaného 

historika Jána Bárdossyho je fakt, že tézy, s ktorými prišiel on na prelome 18. a 19. storočia, sa 

„znovuobjavovali“ o sto rokov neskôr. Vidieť to napríklad na Fraňovi Víťazoslavovi Sasinkovi, 



HISTORIA NOVA 18 

126 

ktorý sa teší svojmu „objavu“ byzantských autorov, ktorí mu pri skúmaní slúžia lepšie než 

uhorské kroniky: „Našťastie začal som študovať východné historické pramene menovite cisára 

Leva a najmä Konštantína Porfyrogeneta. Výsledkom bolo, že dielo – De administrando 

imperio – bolo mi slnkom, pod ktorým zmizli tmy skrze našich kronikárov Šimona z Kézy a Jána 

Turčianskeho nakopené do počiatkov dejín Uhorska.“ Ako je zdôraznené na viacerých miestach 

obhájenej dizertačnej práce, Bárdossy nielen „objavil“, ale aj hojne využíval byzantských 

a gréckych autorov už sto rokov pred Sasinkom a dokonca si svoj postup vedel zdôvodniť 

historickou blízkosťou, susedstvom Hunov s gréckymi obyvateľmi a ich spisovateľmi. Táto 

skutočnosť pritom poukazuje nielen na Bárdossyho výnimočnosť, ale pri porovnaní 

s Wagnerom, Genersichom, Bencúrom, Engelom, Schwartzom, Frölichom a ďalšími, väčšinou 

rovnako zabudnutými či nedocenenými historikmi poukazuje aj na fakt, že Spiš bol v období 

prelomu 18. a 19. storočia skutočne kultúrnym a vzdelanostným centrom, bohatým na 

osobnosti rozličných vedeckých odborov do tej miery, že napriek svojej zdanlivej rurálnosti 

vôbec nezaostával za poprednými dobovými centrami vzdelania. 

Súčasný trend historickej vedy kriticky prehodnocovať dogmatizované tvrdenia staršej 

akademickej historiografie pokračuje naďalej. A tak hoci sa moderní autori nateraz neopierajú 

o Bárdossyho hypotézy, v rámci súčasného historiografického diskurzu nielen na Slovensku, 

ale aj v rámci priestoru celého bývalého Uhorska možno pozorovať, že sa opäť objavujú témy, 

ku ktorým sa on vyslovoval už pred vyše dvesto rokmi. Ako malý príklad, pars pro toto, možno 

uviesť, že Márta Fontová z Maďarska znovu skúma počiatky Ruska, Ukrajiny a osídlenie 

Karpatskej kotliny, Veronika Kucharská sa venuje Zápoľskovcom a ich pokusom o vytvorenie 

domínia, ktoré Bárdossy nazýva jednoducho Spišská krajina, Djura Hardi zo Srbska sa zaoberá 

aspektmi života Drugetovcov, ktorí sa snažili upevniť si moc v domíniu, ktoré by Bárdossy 

opäť nazval Spišská krajina a mnoho ďalších autorov objavuje viaceré z konklúzií, s ktorými 

už kedysi prišiel Ján Bárdossy. Do budúcna tak zostáva dúfať, že tieto hypotézy a myšlienky 

opäť nezapadnú prachom na ďalších sto rokov. V súvislosti s jeho životom a dielom sa núka 

skutočne enormné množstvo tém, ktoré sú nielen zaujímavé z hľadiska dejín historiografie, ale 

mnohé z nich majú čo priniesť aj do súčasného historického diskurzu. Hádam stačí spomenúť 

aspoň niekoľko tém. Sú tu predovšetkým hypotézy o etnogenéze jednotlivých národov 

a kmeňov. V dizertačnej práci som sa zaoberal len výberom z nich – Germánmi/Nemcami, 

Slovanmi/Slovákmi, Hunmi/Maďarmi a Ruténmi/Bulharmi/Rusmi. Bárdossy sa však vo 

svojom diele zaoberal aj ďalšími výzvami: Tatármi, Kumánmi, osobitne Neugarmi, Poliakmi 

a mnohými kmeňmi a skupinami, v ktorých hľadá pôvod týchto hlavných národov a ktoré 

podľa neho ovplyvnili vznik a počiatky Uhorska. Samostatnou výzvou do budúcnosti je Spišská 
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krajina. Bárdossy síce nastolil hypotézu o jej existencii a na svoju dobu ju aj pramenne dokázal. 

Je však na modernej medievistike vysporiadať sa s touto otázkou argumentáciou na základe 

súčasného stavu poznania stredovekého písomného materiálu, ktorý od čias Bárdossyho 

nesporne pokročil. V súčasnosti populárne témy dejín každodennosti možno u Bárdossyho 

uplatniť v mnohých smeroch. Výskum problematiky publikačnej, tlačiarenskej a knihovníckej 

činnosti na prelome 18. a 19. storočia, život drobnej šľachty, život inteligencie v Hornom 

Uhorsku, problematika stoličných úradov a úradníkov, špeciálne cenzorov, až po otázky vývoja 

súdnych právomocí stolíc a iných územných celkov – to všetko je len časť možných aspektov 

a otázok, ktoré by sa dali na živote a diele Jána Bárdossyho skúmať a ilustrovať. 

V závere možno zhodnotiť, že výskum a na základe neho spracovaná dizertačná práca 

splnila vytýčené ciele. Upozornila na nepovšimnutého historika prelomu 18. a 19. storočia a 

priblížila jeho základné životné a autorské údaje. Odokryla jeho názory na hlavné výskumné 

otázky práce, teda aké smery, autori a okolnosti ovplyvnili jeho tvorbu, aké názory zastával vo 

jeho publikovaných prácach v otázkach pôvodu Slovákov a ďalších etník v Uhorsku, ako aj 

historického vývoja kresťanov východného obradu a ich úlohy v Uhorsku, ako popisoval vznik 

a historický vývoj fenoménu, ktorý nazýva Spišská krajina a aké sú jeho náhľady na historický 

vývoj severnej hranice Uhorska. Predovšetkým však obhájená dizertačná práca na niektorých 

vybraných témach, ktorým sa tento autor venoval, synteticky priblížila penzum jeho názorov, 

čím poodhalila jeho myslenie a historickú dedukciu, ktorú pri svojom výskume používal. 

Navyše poukázaním na niektoré z hlavných jeho tém ponúkla do budúcnosti možnosti ďalšieho 

výskumu, ktorý si téma života a diela historika Jána Bárdossyho nesporne vyžaduje. 
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miscellanea 
 

Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2017 – 2018 

Peter Podolan 

Poznámka 

Pri zostavovaní zoznamu sme kvôli ľahšej orientácii v tabuľke využili záznam 
s vybranými bibliografickými údajmi. Celý bibliografický odkaz bude nasledovný: 
HABOVÁ, Pavlína. Skalica v neskorom stredoveku. (Bakalárska práca). Bratislava: Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského, 2017, 47 s. 

Zoznam bol vytvorený podľa informácií dostupných v Akademickom informačnom 
systéme AiS2 v rámci sekcie Evidencia záverečných prác a následne porovnaný s online 
databázou Akademickej knižnice UK.1 Nadväzuje na zoznamy zachytávajúce práce z rokov 
2008 – 2011 a 2012 – 2016.2 Fyzické exempláre bakalárskych prác sú deponované 
v Akademickej knižnici UK. Ich dostupnosť v tlačenej podobe na prezenčné štúdium 
a elektronickej verzii prostredníctvom Súborného online katalógu UK je podmienená 
autorskými právami vymedzenými v licenčných zmluvách a môže sa líšiť. 

 
1 Súborný online katalóg UK. Dostupné na internete: <http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog>; 

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác. Dostupné na internete: 
<http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearchChild00103F95&seo=CRZP-H%C4%BEadanie> [2018-11-01] 

2 MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. 
[online] Bratislava: Stimul, 2012, s. 259-262. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf>; BENKOVÁ, Eva. Zoznam 
bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v rokoch 2012 – 2016. In Priezory do dejín. Historia nova 11. [online] Bratislava: Stimul, 2016, s. 147-150. 
Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf> [2018-11-
01] 
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Súpis 

Priezvisko a meno Názov práce Rozsah 
2017 
BOKORA Peter Trinásť aradských mučeníkov 49 s. 
BRODOVÁ Dominika Karikatúra a stereotypy v časopise Černokňažník 38 s. 
HABOVÁ Pavlína Skalica v neskorom stredoveku 47 s. 
HALÁDIK Ondrej Topografia a územný vývoj obce Potvorice v 18. až 

20. storočí 
71 s. 

LIESKOVSKÁ Jana Národné aktivity Štefana Moysesa 61 s. 
RATAJ Tomáš Prezident T. G. Masaryk a Slovensko 33 s. 
SEKERKOVÁ Beáta Prešovský krvavý súd v roku 1687 49 s. 
SCHÄFFEROVÁ Jana História šumivých vín na Slovensku 39 s. 
STREDANSKÝ Maximilián Dejiny Tokajskej vinohradníckej oblasti na území 

Slovenska do konca 19. storočia 
40 s. 

2018 
DENDISOVÁ Anna Panstvo Oravského hradu v stredoveku 51 s. 
DUDÁŠOVÁ Andrea Ratio Educationis v kontexte osvietenského 

vzdelávania 
32 s. 

CHOMOVÁ Natália Maximilián II. – typický Habsburgovec, či “skrytý“ 
protestant? 

43 s. 

KÁČEROVÁ Anna Sobášna politika Márie Terézie 60 s. 
KARAFFOVÁ Michaela Podoby rekatolizácie v Uhorsku v 70. rokoch 17. 

storočia 
45 s. 

KOLÁROVÁ Alica Protiosmanský obranný systém Uhorska v 16. storočí 55 s. 
KORMANČÍKOVÁ 
Annamária 

Sociálna fotografia na Slovensku v medzivojnovom 
období 

57 s. 

MATUŠÍKOVÁ Zuzana Národné aktivity Ľudovíta Štúra 64 s.  
MERGOVÁ Dajana Pressburger Zeitung a spravodajstvo roku 1812 60 s. 
RÍMEŠOVÁ Mária Poddaní na Bánovskom panstve v 17. storočí 51 s. 
VAJDA Dániel Eugen Savojský v službách Habsburgovcov 48 s. 
ZAJÍČKOVÁ Lucia Osídlenie južného Záhoria v ranom novoveku 46 s. 

 

https://fphil.uniba.sk/historia_nova 

PODOLAN, Peter. Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2017 – 2018. In Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana. 
Historia nova 18. [online] Bratislava: Stimul, 2020, s. 128-129. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino18.pdf> 
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Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2017 – 2018 

Peter Podolan 

Poznámka 

Pri zostavovaní zoznamu sme kvôli ľahšej orientácii v tabuľke využili záznam 

s vybranými bibliografickými údajmi. Celý bibliografický odkaz bude nasledovný: 

BÍLOVÁ, Kristína. Dejiny obce Cerová s dôrazom na kultúrno-spoločenský život v 20. storočí. 

(Diplomová práca). Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2017, 117 s. 

Zoznam bol vytvorený podľa informácií dostupných v Akademickom informačnom 

systéme AiS2 v rámci sekcie Evidencia záverečných prác a následne porovnaný s online 

databázou Akademickej knižnice UK a databázou Centrálneho registra záverečných 

a kvalifikačných prác.1 Nadväzuje na zoznamy prác zachytávajúce roky 1924 – 1962, 1964 – 

1976, 2006 – 2011, 2012 – 2016.2 Fyzické exempláre bakalárskych prác sú deponované 

v Akademickej knižnici UK. Ich dostupnosť v tlačenej podobe na prezenčné štúdium 

a elektronickej verzii prostredníctvom Súborného online katalógu UK či Centrálneho registra 

záverečných a kvalifikačných prác je podmienená autorskými právami vymedzenými 

v licenčných zmluvách a môže sa líšiť. 

 
1 Súborný online katalóg UK. Dostupné na internete: <http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog>; 

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác. Dostupné na internete: 
<http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearchChild00103F95&seo=CRZP-H%C4%BEadanie> [2018-11-01] 

2 PODOLAN, Peter. Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 
8. [online] Bratislava: Stimul, 2014, s. 124-126. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino8.pdf>; PODOLAN, Peter. Zoznam 
diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava: 
STIMUL, 2015, s. 180-185. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf>; PODOLAN, Peter. Zoznam 
diplomových prác obhájených v sekcii československých dejín na Katedre československých dejín 
a archivníctva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 1964-1976. In Koridory dejín. Historia 
nova 12. [online] Bratislava: Stimul, 2017, s. 98-108. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino12.pdf>, BENKOVÁ, Eva. Zoznam 
diplomových prác obhájených na  Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava: Stimul, 2012, s. 
263-267. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf>; 
BENKOVÁ, Eva. Zoznam diplomových prác obhájených na  Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016. In Priezory do dejín. Historia nova 11. [online] Bratislava: 
Stimul, 2016, s. 151-156. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf> [2018-11-01] 
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Súpis 

Priezvisko a meno Názov práce Rozsah 
2017 
BÍLOVÁ Kristína Dejiny obce Cerová s dôrazom na kultúrno-

spoločenský život v 20. storočí 
117 s. 

BUČKA Andrej Telovýchova a šport obyvateľov Bratislavy 
židovského pôvodu 

72 s. 

FIRBASOVÁ Monika Komparácia konceptu národného hospodárstva 
Demokratickej strany a Komunistickej strany 
Slovenska v rokoch 1945 – 1948 

46 s. 

HRUBOVČÁKOVÁ 
Veronika 

Politické pôsobenie Mila Urbana v rokoch 1939 – 
1945 

72 s. 

KURUCÁR Daniel Štátny policajný úrad v Žiline v rokoch 1940 – 
1945 

82 s. 

LABANCOVÁ Ivana Františkánske kázne z archívu minoritov v Levoči 154 s. 
LENČÁK Ján Každodenný život obyvateľstva okresu Svidník v 

rokoch 1944 – 1945 
87 s. 

NOSKOVÁ Erika Politická činnosť Milana Ivanku v rokoch 1918 – 
1938 

88 s. 

PALKO Jakub Uhorsko-české vzťahy v rokoch 1260 – 1278 161 s. 
SKÝVA Marek Samuel Dobroslav Štefanovič 59 s. 
ŠTEPKOVÁ Ľubica Najznámejšie ženy okolo Bela IV. 61 s. 
VANCA Martin Slovenskí ľavicoví intelektuáli a ich recepcia 

komunizmu v publicistike (1920 – 1939) 
108 s. 

VOŘÍŠEK Jozef Obraz panovníka Františka Jozefa I. v období 
neoabsolutizmu 

71 s. 

ZÁHORCOVÁ Veronika Vzdelanosť a kultúra na území Slovenska v 15. 
storočí 

42 s. 

2018 
HALMO Martin Jozef Tiso v spomienkach aktérov ľudáckeho 

režimu 1938 – 1947 
104 s. 

KONCZOVÁ Michaela Každodenný život v Bratislave v rokoch 1939 – 
1945 

69 s. 

KRAJČOVÁ Dominika Matúš Čák Trenčiansky v slovenskej spisbe druhej 
polovice 19. storočia 

96 s. 

ONDÍKOVÁ Lucia Osídlenie Turca do konca 16. storočia 97 s. 
PLIŠKOVÁ Paulína Obyvateľstvo Zemplínskej stolice očami Mateja 

Bela 
80 s. 

STAŇOVÁ Patrícia Cestovanie po Slovensku v prvej polovici 19. 
storočia 

57 s. 

VARGOVČÍKOVÁ Sabína Miesta bohémskej skupiny umelcov Cyganeria 
Krakowska 

61 s. 

VRABCOVÁ Zuzana Obraz slovenských hradov a miest v diele Evliju 
Čelebiho Kniha ciest 

71 s. 
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PODOLAN, Peter. Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2017 – 2018. In Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana. 
Historia nova 18. [online] Bratislava: Stimul, 2020, s. 130-132. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino18.pdf> 
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Podobizeň Jozefa Miloslava Hurbana použitá v úvode je litografia Anastasia Jovanovića 
(1817 – 1899). Dostupné na internete: 
<http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=7736401> [2020-11-29] 
 

Text ódy Báseň pri uvítaňi veleslavních mužov Slovenskich a hodně zaslúžilich cís. kr. 

dúverňíkov Jos. Mil. Hurbana a Lud. Štúra v Mijave dňa 7. juli 1849 z pozostalosti Daniela 

Slobodu (s. 6) prepisujeme podľa FIŠER, Zděnek (ed.). Daniel Sloboda. Varia. Prameny dějin 

moravských 23. Daniel Sloboda dokumenty VIII. Brno: Matice moravská a Moravské zemské 

muzeum, 2013, s. 594-595, 513. 

http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=7736401
http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=7736401
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o autoroch 
 

Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. 
absolvoval doktorandské štúdium na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, kde obhájil dizertačnú prácu Bratia Eugen a Ján Geromettovci 
v slovenskom národnom hnutí. Venuje sa biografickému výskumu a pôsobeniu katolíckych 
kňazských elít so slovenskou národnou identitou v severnej časti Trenčianskej stolice v 19. 
storočí a publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch. Momentálne pôsobí v Kysuckom 
múzeu v Čadci. 

Mgr. Peter Benka, PhD. 
absolvoval doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v 
Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje primárne sociálnym a kultúrnym rolám, ktoré plnili 
tzv. vernakulárne jazyky (predovšetkým slovenčina) v ranom novoveku v mestskom prostredí 
na území dobového Horného Uhorska (s ťažiskom na meste Bardejov). Zaujíma sa aj o 
kultúrne, náboženské a intelektuálne dejiny raného novoveku v Uhorsku, resp. v Habsburskej 
monarchii. 

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. 
absolvoval doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
V súčasnosti pôsobí v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej. Zaujíma sa o 
slovenské dejiny 1. polovice 20. storočia. Špecializuje sa na evanjelický kontext 
medzivojnového Československa: slovenskí evanjelici a. v. vo verejnom priestore Slovenska 
so zreteľom na politickú, hospodársku, sociálnu a kultúrnu oblasť, vzťah evanjelických cirkví 
k štátu a spoluprácu českých a slovenských evanjelikov v 1. polovici 20. storočia, s dôrazom 
na kooperáciu slovenských luteránov a českých bratov. 

Mgr. Rastislav Molda, PhD. 
je absolventom Katolíckej univerzity v Ružomberku, študoval a vedecký pobyt absolvoval aj 
na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracuje ako historik a kurátor umelecko-
historických zbierok v Liptovskom múzeu v Ružomberku a externe prednáša na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Venuje sa výskumu dejín 19. storočia s dôrazom na formovanie 
slovenského národného hnutia. Je autorom dvoch samostatných monografií (Cestopisné 
denníky štúrovcov a Ideálny obraz národa), spolupodieľal sa na vydaní ďalších (Štefan Moyzes 
– za života a v historickej pamäti, (ne)známe príbehy, Cestopisné denníky, (ne)obyčajný život 
farára, (ne)obyčajné príbehy žien) a publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných 
článkov. 

PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD. 
vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra na FiF UK v Bratislave. Publikoval viacero štúdií 
doma aj zahraničí. Venuje sa literatúre 19. storočia, osobitne príležitostnej poézii v dielach Jána 
Hollého a Bohuslava Tablica. 

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD. 
je archivárom Spišského biskupstva. Odborne sa zameriava na cirkevné dejiny, zvlášť v období 
novoveku, so špeciálnym zreteľom na vývoj konfesionalizácie na Spiši, ako aj na historický 
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výskum stavebného vývoja sakrálnych i svetských historických objektov na Spiši i v ďalších 
okolitých regiónoch. 

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 
19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 

Mgr. Peter Vanek, PhD. 
pôsobí ako externý spolupracovník na Katedre slovenských dejín na FiF UK v Bratislave. 
Zaoberá sa hospodárskymi odvetviami na Slovensku v prvej polovici 20. storočia so 
špecializáciou na chemický priemysel. Dlhoročne sa taktiež venuje vojenskej histórii, 
s dôrazom na pôsobenie slovenskej armády na východnom fronte počas druhej svetovej vojny. 
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