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editoriál 5 
––––––––––––––––––––––– 
 
„b) když vezmeme číslici označující data narození Weismanna, Mendela a Darwina 
a použijeme na text jako šifrového klíče, zjistíme, že zdánlivý chaos klozetové skatologie je 
interpretací sexuální mechaniky, v níž kolidující tělesa nahrazují kopulující tělesa, přičemž 
celý tento významový posun začíná nyní zapadat (SYNCHROMESH!) do jiných částí díla, 
a to: přes kapitolu III. (Trojice!) směřuje ke kapitole X. (těhotenství trvá deset lunárních 
měsíců!) a tato kapitola, čtená pozpátku, je, jak se ukazuje, aramejským výkladem freudismu. 
To není všechno: jak dovozuje kapitola III. — jestliže ji položíme na kapitolu IV. tak, že knihu 
obrátíme vzhůru nohama —, freudismus, tj. psychoanalýza, představuje naturalistické 
znesvěcení křesťanství. Stav před neurózou = ráj; ublížení v dětství = provinění; neurotik = 
hříšník; psychoanalytik = Spasitel a freudistická léčba = spasení díky boží milosti.“ 
 

Stanisław Lem, Dokonalá prázdnota, 1971 
 
Predložený zborník predstavuje úsilie o oslavu okrúhleho jubilea Jána Kollára (1793 – 1852), 
a i keď úmyselne nie je ladený monotematicky, sme vďační za možnosť spracovania nových 
rozmanitých tém, šancu, ktorá v prvej polovici 19. storočia nebola samozrejmou. Prináša tak 
nový, svieži vietor na nekonečných pláňach historiografie. Nech je nám krédom motto 
klasika: nemusí pršať – ak aspoň kvapká. 
 
Ján Kollár bol vo svojom živote neúnavným diskutérom a propagátorom. Jeho povaha taktiež 
vyvolávala mnohé polemiky, kde popravde nie vždy bránil stranu pravdy, avšak jeho omyly 
súviseli skôr s dobovým obmedzeným nastavením chápania než so zlým úmyslom. 
 
V súčasnosti polemických stretov na vedeckej úrovni pozorujeme pomerne málo. Zdalo by sa 
dokonca, že je to prejavom kultivovanejšieho správania, ale tento pohľad by bol priveľmi 
zjednodušujúcim – tón toho mála polemík tomu obyčajne nenaznačuje. Skôr než slušné 
správanie je brzdou takýchto výpadov obozretnosť, pretože iba máloktorý z protivníkov 
za sebou nemá jemné pradivo kontaktov, zázemie a uzol nitiek vedúcich na rôzne vyššie 
a nižšie, vplyvné a menej vplyvné miesta. Príliš artikulovane podaná kritika sa tak nemusí 
vždy vyplatiť. Okrem toho platí, že kritickí ľudia nie sú nikdy v spoločnosti obľúbení a je 
úplne jedno, či ide o podnety skutočne relevantné, alebo iba výplody mrzútskeho nazerania 
na svet. 
 
Istou arénou kultivovanej výmeny názorov sa tak stávajú predovšetkým recenzie. Nuž a okruh 
tém okolo nich bude ohniskom zamerania tohto príhovoru. V prvom rade treba zhodnotiť, 
čo to vlastne recenzia je, a aké sú jej prvky. Ale poporiadku. 
 
Okrem recenzie totiž existuje ešte anotácia a veľký počet „odborníkov“ navidomoči nevie 
tento útvar od poctivej recenzie rozlíšiť (a tak tobôž vôbec recenziu napísať). Smutné je to 
tiež preto, že sa v celom rade odborných časopisov a edícií zborníkov stretávame s nešvárom, 
že sú anotácie vydávané za recenzie. Dokonca – ak niekde kritický redaktor označí výtvor 
daného autora iba za anotáciu, nie je problém niekde inde ten istý text publikovať ako údajne 
plnohodnotnú recenziu. (O, tempora, o mores!) O úrovni takéhoto plátku už netreba viac písať 
– a to isté sa týka profesionality autora. Prečo sa však dejú takéto veci? Poďme ku koreňom. 
 
Prvým dôvodom je skutočnosť, že bibliografická smernica pre vykazovanie publikačnej 
činnosti anotáciu vôbec nerozlišuje, resp. nepovažuje ju za recenziu, čo je sčasti oprávnený 
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prístup (GII). Naznačený je však preto, lebo tzv. bibliografická anotácia je vlastne iba 
súhrnom základných informácií o diele (teda autor, názov, miesto vydania, vydavateľ, počet 
strán a príloh), podobne v rámci akýchsi anotačných regestov sú tieto informácie obohatené 
krátkou charakteristikou diela a prípadne sériou kľúčových slov. To všetko s cieľom 
identifikovať dielo a umožniť ľahšiu orientáciu pri heuristike prameňov pre danú tému. 
Vskutku pri takomto charaktere si anotáciu s recenziou pomýliť nemožno a i hodnotenie GII 
by bolo prehnaným. Vedné odbory normálne takýto druh anotácie používajú ako jeden 
z prvkov rozsahom rozsiahlejších prác a to vo forme abstraktu. Existuje ale i iný druh 
anotácie, ktorá nie je takto exaktne formalizovaná a vyznačuje sa väčším rozsahom, ktorý 
možno reálne porovnať s ideálnym rozsahom recenzie. 
 
Na našej platforme má potom takúto podobu – Anotácia, rozsah: 1-2 normostrany (1800-
3600 znakov). Anotácia je stručnou charakteristikou diela. Informuje o jeho obsahu, 
formálnom členení, štruktúre, čitateľskej cieľovej skupine a pod. Anotácia nemusí obsahovať 
explicitné hodnotenie diela. Podstatnými sú v záhlaví uvedené jasné identifikačné 
a bibliografické údaje ako meno autora (prípadne editora či prekladateľa), názov a podnázov 
anotovaného diela, údaje o vydaní (hlavne vydavateľ, miesto a rok vydania), poradie vydania, 
počet strán, prílohy, edícia a ISBN. 
 
Toľko k definícii, základné identifikačné prvky v záhlaví musia byť uvedené; kým uvedený 
rozsah (postačuje na opis diela a primárnych informácií o obsahu) je možné prekročiť. 
Zásadným prvkom je „nemusí obsahovať explicitné hodnotenie diela“ (totiž nemusí, 
ale môže). Prvok hodnotenia je totiž už základom pre recenziu a v tejto podobe s ňou daná 
anotácia vlastne splýva. (Preto v zásade nezávisle od zaradenia do rubriky by si zaslúžila už 
bibliografické zaradenie EDI.) Ak ale prvok hodnotenia chýba, i pri rozsahu nad 10 
normostrán ide IBA o anotáciu. Kameň úrazu je práve tu – takýto text je možné napísať oveľa 
jednoduchšie než recenziu, pretože vlastne iba opisuje a nehodnotí, súčasne je pre autora 
jednoduchšie riešiť dilemu, či poukáže na chyby v príspevku nejakej mocnej a obávanej VIP, 
zvyšný priestor je možné vyplniť nejakou prismudnutou omáčkou a pod. Navyše, ak ho 
vedome vykáže ako recenziu, môže sa tešiť i s vyššieho zaradenia v rámci bibliografickej 
štruktúry pri vykazovaní publikačnej činnosti (EDI). Autor, ktorý niečo podobné urobí 
vedome, je podvodník, ten, ktorý si to neuvedomuje zasa hlupák – o profesionalite v týchto 
prípadoch nemožno ani uvažovať. 
 
Skutočná vedecká anotácia však v systéme má svoje nezastupiteľné miesto – umožňuje rýchlo 
a objektívne informovať zvyčajne o novej práci k danej téme, v podstate ju i propagovať 
(v rámci slušného vedeckého marketingu). Nenásilne tak rozširuje obzory bádateľskej 
verejnosti (predstavuje akýsi prvok náhody pri heuristike), pretože v súčasnosti je neľahké 
orientovať sa v neprebernom množstve titulov, ak odborník nechce strojovo preberať celú 
publikačnú produkciu. Pri aplikovaní prvkov hodnotenia môže mať tiež i nemalú odbornú 
hodnotu. 
 
Čo sa týka recenzie, jej odlišnosť od anotácie by mala byť už zreteľná – Recenzia, rozsah: 
do 10 normostrán (18 000 znakov). Recenzia je explicitným zhodnotením diela. Dielo jednak 
charakterizuje (obsah diela, formálne členenie a pod.; pozri Anotácia), jednak podrobuje 
vecnej kritike. Hodnotí predovšetkým naplnenie zámeru autora a hlavné výsledky práce, 
význam diela pre problematiku, jednotlivé časti diela, výstižnosť, vyváženosť textu a štýl, 
metodologický prístup, originalitu či novosť prístupu či témy (pri preklade jeho kvalitu), 
grafickú podobu práce, spracovanie bibliografie a pod. Upozorňuje na prípadné nedostatky. 
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V záhlaví je uvedené meno autora, prípadne editora, prekladateľa, názov a podnázov 
anotovaného diela, údaje o vydaní (hlavne miesto a rok vydania), poradie vydania, počet 
strán, prílohy, edícia a ISBN. 
 
Okrem základných identifikačných dát a rozsahu, ktorý je opäť možné rozšíriť (v únosnej 
miere), recenzia ponúka už v základnom nastavení o niečo hlbší prístup a podrobnejší opis 
obsahu diela (hoci tento prístup je zhodný zvlášť s kvalitnými anotáciami). V recenzii je 
možné použiť i vlastný, recenzentský výklad na doplnenie chýbajúcich prvkov, alebo 
zdôraznenie kvalít posudzovaného diela. Prvok, ktorý však robí recenziu recenziou je práve 
HODNOTENIE a KRITIKA, ktorá sa prejavuje obzvlášť pri upozornení na nedostatky. 
Pretože pri fatalistickom prístupe žiadna práca nemôže byť dokonalá, obsahuje nedostatky 
v podstate skoro vždy a pri úpadku kvality vedeckej spisby na úkor kvantity je to pravidlom. 
Preto tzv. kladná kritika predstavuje buď skutočnú výnimku, alebo zlyhanie recenzenta. Práve 
„kladná“ recenzia, ktorá nenašla problematické body, môže opäť pripomínať anotáciu. Preto 
ak recenzent v danom diele skutočne nenašiel zásadné chyby, mal by túto skutočnosť 
naznačiť tak, aby text mal prvky vlastné práve recenzii. 
 
Ako teda písať recenziu? Zhrnieme tu hlavné prvky, pričom záleží iba na štylistickom umení 
autora, ako ich dokáže nakoniec prepojiť a akú podobu dá svojmu výtvoru. Základné 
identifikačné údaje použité v záhlaví snáď netreba komentovať. Na začiatok si však treba 
urobiť jasnú predstavu o štruktúre recenzovanej práce – nezáleží pritom na počte kapitol (hoci 
i tento bod predstavuje istú informáciu), ale predovšetkým na ich opodstatnenosti a obsahu, 
nemožno obísť obrazové a iné prílohy. Často sa dnes zabúda (úpadok estetického vnímania 
a vkusu) na zhodnotenie fyzického vzhľadu diela (formát, štýl, obal a i.) a obrazových príloh. 
Samozrejme treba skôr chváliť výnimočné spracovanie či nápad, než hutne (a zbytočne) 
opisovať priemerné zvládnutie remesla, alebo kritizovať prácu neschopného grafika či 
vydavateľskej redakcie. 
 
Pri hodnotiacej časti sa treba vyhnúť samoúčelným výkladom, ktoré akosi zosobňujú ego 
recenzenta a jeho nadradenosť, no zvlášť v prípadoch pozitívneho hodnotenia predstavujú 
akýsi paralelný virtuálny dialóg s autorom diela a sú legitímne. Naopak treba sa prísne 
venovať chybám a postupovať tým podrobnejšie, čím viac sa ich v texte nachádza. Samotný 
prístup k hodnoteniu nemožno bližšie opísať, pretože by mal zodpovedať tak štýlu autora, 
ale i charakteru práce. Iste sa treba vyhnúť extrémnemu hodnoteniu a „hyperanalýze“, 
vedecko-šialenej nadpráci, čo ilustruje úryvok použitý v úvode. Nemal by sa prekračovať ani 
rozumný rozsah recenzie. Keď napríklad Pavol Jozef Šafárik spisoval recenziu na dielo 
Wawrzynca Surowieckeho, rozsahom napokon prekročila recenzované dielo – nezostalo teda 
nič iné než vydať prácu ako monografiu. V tomto prípade však nešlo o výpočet chýb, ale už 
spomenutý autorsko-recenzentský súzvuk. V niektorých prípadoch sa treba zamyslieť, 
či radšej nepublikovať vlastnú „opravenú“ verziu príspevku, než sa púšťať na chodníčky 
kritiky. Totiž ani prvoplánovo kritický prístup nemusí zaručovať, že by (v špecifických 
podmienkach) recenzent odviedol lepšiu robotu než kritizovaný autor. Aj o tomto treba 
uvažovať a v hodnotení to zohľadniť. 
 
Čo – to treba povedať i k motívom písania recenzií. Recenzia ako taká predstavuje aj vzdanie 
holdu samotnému dielu, keďže existujú i také, kde je kvôli ich úrovni každé hodnotenie 
zbytočné. Inokedy (a častejšie) k recenzii vyprovokuje naopak nízka kvalita práce. Hodnota 
recenzie je daná i jej autorom – radšej strpieť hanu od majstra, než chválu od učeníka – 
pravda iba v ohľade na kvalitu a morálku. Dnešnému odpornému systému kvantity 
publikačnej aktivity je to jedno. 
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Spomenúť treba ešte písanie recenzií na objednávku. Skutočne dnešný stav práve 
pri množstve produkcie sťažuje orientáciu, napriek tomu by si odborník (ak sa zaň vyhlasuje) 
mal vždy zachovať prehľad a byť oboznámený s novou literatúrou. Táto empíria sa normálne 
dokumentuje navonok publikovaním recenzií a citovaním nových prác. V skutočnosti, žiaľ 
tento prirodzený systém poriadne nefunguje – alebo je to dané práve úrovňou „odborníkov“? 
Často sa tak ani kvalitné práce záplavy recenzií nedočkajú. „Dobré sa chváli samo“ však 
v svete výkonov a 120%-ného plnenia plánov nemá váhu. 
 
Sú preto autori, ktorí sa rozhodnú slabú (či nulovú) odozvu napraviť svojpomocne – obyčajne 
za pomoci priateľov. Nejde o priateľské sprostredkovanie publikácie (pretože jej hodnota je 
vo väčšine prípadov otázna), ale o cielený, egoistický akt honu za výkonmi. Cenou 
za vypracovanie recenzie je obyčajne samotná kniha. Nájdu sa však i lakomci, ktorí na túto 
čiernu prácu zneužívajú formálne podriadených, napríklad doktorandov. Tento nanajvýš 
odporný spôsob recenzného harašmentu treba vykoreniť. 
 
Špecifickou agendou niektorých odborných časopisov je rubrika typu recenzie – anotácie, 
ktorá takto vedľa seba kumuluje oba druhy príspevkov a nepriamo tak tiež napomáha 
stieraniu rozdielov, poklesu kvality, nehovoriac o tom, že názov rubriky riadne zamotá hlavy 
pracovníkom zodpovedným za vykazovanie publikačnej činnosti – obyčajne im totiž chýba 
potrebné vzdelanie, aby vyššie opísané nuansy žánru dokázali odlíšiť. Aj takto sa z anotácií 
stávajú recenzie (prípadne naopak). 
 
Pri určitých typoch (nielen) pomocného personálu totiž nanešťastie platí nepriama úmera: čím 
menej schopností a slabé vzdelanie, tým väčšia arogancia a údajné zaneprázdnenie. Jaroslav 
Dietl odsúdil takéto kreatúry ústami postavy doktora Štrosmajera v pamätnom výroku: 
„Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.“ Isté narážky možno 
vyčítať aj v jednej časti mienkotvorného ideologicko-psychologického televízneho seriálu 
"Red Dwarf", keď palubný počítač desiatej generácie AI v parafráze veľmi vtipne tvrdí: "I am 
Holly, the ship's computer, with an IQ of 6000. The same IQ as 6000 expert bibliographers." 
(Česť práci výnimiek!) Je teda vidno, že v minulosti (a ďalekej budúcnosti), prípadne 
v zahraničí boli a sú podobné výstrelky pranierované – naopak v súčasnosti sa stáva, 
že persóny takéhoto charakteru pracujú paralelne dokonca na viacerých pozíciách podobného 
typu. Tento stav predznamenal boom odbornej literatúry k téme a výskumy, ktoré sa snažia 
nájsť riešenie.1 Sed Aethiopem dealbare inanis est! 
 
Zostáva nám než veriť v zdarný rozvoj poznania a polemických súbojov v rámci 
profesionality a stavovskej hrdosti. Treba povedať nie nehoráznemu osočovaniu, ale aj 
pseudorecenziám, ktoré sú iba hanbou ich autorov a recenzované diela skôr dehonestujú než 
vynášajú. Budujme preto spoločne žiarivé zajtrajšky. 
 

Peter Podolan

                                                 
1 Za mnohé uveďme: D-FENS. Zmrdi, vohnouti a my. Praha : PLOT, 2006, 174 s., ISBN 80-86523-76-4. 
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jubileum Jána Kollára (1793 – 1852) 
––––––––––––––––––––––– 
 
Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára 
 
Miloslav Vojtech 

 
Popredný znalec problematiky obrodeneckých kultúr, český literárny historik Vladimír 

Macura (1945 – 1999), vo svojej semioticko-kulturologickej koncepčnej reflexii českej 

obrodeneckej kultúry Znamení zrodu (1983), upozornil na „malú vnútornú diferencovanosť“ 

a „splývanie celých veľkých oblastí kultúry“ v období národného obrodenia, kedy kultúrna 

aktivita, napriek postupne uvedomovanej funkčnej odlišnosti jednotlivých kultúrnych oblastí, 

ešte nevytyčovala „ostré predely medzi vedou, umeleckou literatúrou, publicistikou a pod.“1 

Ak by sme mali aplikovať toto teoretické východisko typológie obrodeneckej kultúry 

do oblasti súdobej kultúrnej praxe, v komplexnosti ho napĺňa práve tvorba básnika, prozaika, 

estetika, filozofa, slavistu, zberateľa ľudovej slovesnosti, jazykovedca, evanjelického kňaza, 

kazateľa, teológa a univerzitného profesora slovanskej archeológia Jána Kollára. 

Dnes to znie priam neuveriteľne, že jedna osobnosť počas svojho sotva 

šesťdesiatročného života dokázala obsiahnuť a navzájom prepojiť toľko rôznorodých oblastí 

zo sféry umenia, kultúry a vedy. Kollárovo životné dielo predstavuje obrovský monument 

tvorený niekoľkými básnickými knihami, memoárovou a cestopisnou prózou, viacerými 

rozsiahlymi teoretickými spismi z oblasti slovanskej archeológie, histórie a jazykovedy, 

prácami o slovanskej vzájomnosti, homiletickou spisbou a zbierkami ľudovej slovesnosti. 

Jeho rozsiahle dielo pôsobí na prvý pohľad žánrovo a tematicky rôznorodo. Oscilovalo medzi 

autentickou, esteticky štylizovanou a subjektívne ladenou básnickou výpoveďou na jednej 

strane a encyklopedizmom, filologickou učenosťou a vedeckou ambíciou na strane druhej, 

medzi silou fantázie, imaginácie či mýtu a hľadaním pravdy a exaktnosťou. Kollárovo tvorivé 

gesto napriek tejto heterogénnosti predstavuje kompaktný, nedeliteľný celok, v ktorom všetky 

jeho zložky majú svoje nezastupiteľné a pevné miesto, navzájom sa dopĺňajú, dotvárajú. 

Neraz to, čo Ján Kollár naznačil ako básnik, dopovedal a rozvinul ako vedec, ako kňaz 

a kazateľ alebo teoretik slovanskej vzájomnosti a naopak, jeho teoretické spisy či homiletické 

dielo sú často nenahraditeľným interpretačným kľúčom k jeho básnickým textom. 

Kollárovo literárne dielo pramenilo z viacerých zdrojov. Syntetizoval v ňom viaceré 

domáce východiskové kultúrne, literárne a ideové impulzy (spomeňme predovšetkým staršie 

                                                 
1 MACURA, Vladimír. MACURA, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Nové, 
rozšířené vydání. Jinočany : H & H, 1995, s. 14. 



HISTORIA NOVA  5 

 13  

tradície humanisticko-renesančného univerzalizmu, barokového slavizmu, dielo Samuela 

Rožnaya, Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica, ale aj Jána Herkeľa2 a Pavla Jozefa Šafárika,3 

z českých zdrojov možno uviesť predovšetkým Josefa Dobrovského4, hoci s ním sa názorovo 

rozchádzal vo viacerých otázkach, a Josefa Jungmanna) s ideovými zdrojmi nemeckej 

filozofie a vedy (Johann Gottfried Herder, Jakob Friedrich Fries, Lorenz Oken) a vlastnou 

životnou skúsenosťou, determinovanou rodinným zázemím a predovšetkým dvojročným 

pobytom na univerzitných štúdiách v nemeckej Jene, kde dozrel ideovo, filozoficky, ale aj 

ľudsky. Tu sa jeho život naplnil množstvom citových zážitkov, ktorých impulzom sa stala 

intenzívne prežívaná láska k dcére evanjelického kazateľa v blízkom mestečku Lobeda, 

k Friederike Wilhelmine Schmidtovej. Počas svojich univerzitných štúdií sa zoznámil aj 

s prebúdzajúcim sa nemeckým národným hnutím. V roku 1817 sa zúčastnil na veľkolepej 

oslave 300. výročia Lutherovej reformácie na hrade Wartburg, ktorá sa stala politickou 

manifestáciou za nemeckú národnú jednotu. Okrem proklamovaných ideálov slobody 

a národnej jednoty tu však spozoroval aj tienisté stránky nemeckého nacionalizmu: 

rozpínavosť, povýšenectvo a podceňovanie iných národov a uvedomil si jeho nebezpečenstvo 

pre Slovanov. V Nemecku pôsobil na miestach, ktoré kedysi obývali Slovania, neskôr 

vyhubení Germánmi. Táto skutočnosť pôsobila na mladého Kollára priam mobilizujúco 

a čoskoro našla básnické zhmotnenie v jeho poézii. V Jene sa teda dotvorili východiská 

Kollárovho ďalšieho umeleckého a vedeckého smerovania, tu sa začala formovať jeho 

koncepcia slovanskej kultúry, literatúry a umenia a dozrievalo jeho básnické vystúpenie. 

Ján Kollár vstupuje do slovenskej literatúry a kultúry najskôr ako básnik. Jeho 

básnické začiatky sú späté už s obdobím jeho pobytu na banskobystrickom gymnáziu, kde mu 

roku 1812 ako devätnásťročnému vyšla tlačou latinská časomerná elégia Deploratio 

praesentis status Hungariae (Nárek nad súčasnými pomermi v Uhorsku),5 ktorá odráža 

                                                 
2 V Herkeľovej „všeslovanské mluvnici“ Základy všeobecného slovanského jazyka (Elementa universalis linguae 
Slavicae e virvis dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta. Budae, 1826) je po prvý krát použité slovo 
„panslavizmus“. Podrobnej analýze Herkeľovej filologickej koncepcie sa venuje BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila 
v štúdii Filologická koncepcia Jána Herkeľa v diele Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené 
zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. In Biografické štúdie 28. Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2002, s. 25-38 a v knihe BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila. Ján Herkeľ a jeho Základy všeobecného 
slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2009, s. 3-26. Súvislosti názorov Jána Herkeľa a Jána Kollára podrobnejšie reflektuje štúdia 
MACHO, Peter. Jazyk a národ v obranných spisoch Jána Kollára a Jána Herkeľa. In Biografické štúdie 28. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2002, s. 15-24. 
3 Podrobne WEINGART, Miloš: Počátky slovanského uvědomění Kollárova. In KOLLÁR, Jan. Rozpravy 
o slovanské vzájemnosti. Souborné vydání. Uspořádal Miloš Weingart. Praha : Slovanský ústav, 1929, s. VI-XII. 
4 Podrobne tamže, s. VII-VIII. 
5 Podrobne sa básni venuje ROSENBAUM, Karol. Literárne pozadie básnickej tvorby mladého Jána Kollára. 
In Ján Kollár (1793 – 1993). Zborník štúdií. Bratislava : Veda, 1993, s. 92-107. V štúdii je báseň publikovaná 
vo voľnom preklade Zuzany Kákošovej. 
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neutešený stav krajiny v období napoleonských vojen. No výraznejším a prelomovým 

vstupom Jána Kollára do našej poézie bolo vydanie jeho zbierky Básně, ktorú dokončil krátko 

po svojom návrate z Jeny. Už v roku 1820 posiela jej rukopis Josefovi Jungmannovi do Prahy, 

aby zabezpečil jej cenzúru a vydanie. Zbierka napokon vyšla v roku 1821 v Prahe s názvom 

Básně Jana Kollára. 

Už v Básňach môžeme celkom zreteľne pozorovať, ako Kollár prepojil domácu 

kultúrnu a literárnu tradíciu s aktuálnymi impulzmi, ktoré prinášala európska kultúra 

a literatúra, no čo je najdôležitejšie, Ján Kollár si v tejto básnickej zbierke ako jeden z prvých 

popri Pavlovi Jozefovi Šafárikovi uvedomil krízu súvekej klasicistickej literatúry spútanej 

normami, konvenciami, moralizátorstvom, didaktizmom a odtrhnutosťou od skutočnosti a ako 

jeden z prvých ju v 20. rokoch 19. storočia obohatil o výsostne subjektívny rozmer 

prameniaci vo vlastnej životnej skúsenosti. V poézii tak dokázal emancipovať lyrický subjekt 

a prehĺbiť silu básnickej reflexie, čím položil základy našej modernej poézie.6 

Východiskovými bodmi Kollárovho básnického vystúpenia sa stali predovšetkým 

záujem o slovanskú minulosť, inšpirovaný Herderovou koncepciou dejín, viera v ideály 

humanity a myšlienka slovanskej vzájomnosti postavená na princípe vzájomného poznávania 

a zbližovania slovanských národov. Tieto vznešené myšlienky spájal s témou hlboko 

intímnou – s autentickými citovými zážitkami. Spájanie osobnej, intímnej a nadosobnej, 

národnobuditeľskej témy do jedného celku, ale najmä zvýšená citová zainteresovanosť 

lyrického subjektu, ktorý poodhaľuje svoje vnútro, svedčí o progresívnom smerovaní 

Kollárovej poézie. Práve zásluhou básnického vystúpenia Jána Kollára sa v slovenskej poézii 

udial výrazný posun smerom k autentickejšej zážitkovosti, ktorá dominuje 

nad konvencionalizovanou básnickou štylizáciou. Tento posun je zároveň základným 

diferenciačným znakom oddeľujúcim Kollárovu básnickú generáciu od generácie staršej, 

palkovičovsko-tablicovskej. Kým básnický ideál generácie Juraja Palkoviča a Bohuslava 

Tablica, vychádzajúci zväčša z anakreontských vzorov, vyjadroval skôr túžbu po pokojnom, 

harmonickom živote a rozkošiach, ktoré prináša, opisoval idylickú a štylizovanú prírodu, 

priateľstvo a s anakreontským hedonizmom chápanú lásku, pričom vlastenecký a národný cit 

boli len jednou z abstraktných cností, Kollárov básnický ideál je iný: nie je to už svet 

harmonického pokoja, je to svet nepokoja a vnútorného napätia, je to svet oveľa 

komplikovanejší, plný aktivity a odhodlania k činom. 

                                                 
6 Podrobne HAMADA, Milan. Na prahu modernej lyrickej poézie. Pavel Jozef Šafárik a Ján Kollár. In Zrod 
novodobej slovenskej kultúry. Bratislava : Slovac Academic Press, 1995, s. 278. 
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Básně Jana Kollára (1821) veľmi viditeľne napĺňali tieto novátorské trendy. Básnická 

zbierka mala štyri časti: Znělky neb sonety, Elegie, Všelico a Nápisy. Kľúčovou a pre genézu 

ďalšieho Kollárovho diela zrejme najpodstatnejšou bola prvá časť zbierky, cyklus Znělky neb 

sonety, obsahujúci celkom 86 sonetov rozdelených do dvoch častí. Práve v tomto cykle Ján 

Kollár objavil pre slovenskú a českú literatúru nového lyrického hrdinu – mladého človeka 

zmietaného osobnými túžbami a obmedzeniami, ktorý je ale aktívny, nepoddajný a činorodý. 

V popredí stoja sonety venované milenke Friederike Wilhelmine Schmidtovej, nazývanej 

Mína. Básnik sa v nich vyznáva zo svojich ľúbostných citov k nej, ospevuje jej krásu, 

ale otvorene vyjadruje aj svoj žiaľ z nenaplnenej lásky. 

Strofickú formu sonetu, ktorou stvárnil celú prvú časť zbierky, si Kollár nezvolil 

náhodne. V období, keď študoval v Jene, bola táto strofická forma v nemeckej literatúre 

na vzostupe, že možno dokonca hovoriť o sonetovom kulte vo vtedajšej nemeckej poézii, 

ktorý postupne zasiahol aj náš kultúrny priestor. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, 

že práve v čase, keď Kollár študoval v Jene, vyšiel aj nemecký preklad Petrarkových sonetov, 

jedného zo silných inšpiračných zdrojov jeho poézie. Pred Kollárom sa sonetovej tvorbe 

venoval iba Pavol Jozef Šafárik, ktorý však napísal iba niekoľko sonetov. Preto prvenstvo 

v zavedení tejto strofickej formy v kvantitatívnom i kvalitatívnom pohľade patrí práve Jánovi 

Kollárovi.7 Sonet sa pre Kollára stal strofickým útvarom veľmi vhodným a priliehavým 

na vyslovenie intímnych, subjektívnych citových momentov, útvarom vhodným na oslavu 

a idealizáciu erotického objektu, ale (najmä v neskoršej básnickej tvorbe) aj útvarom 

vhodným na stvárnenie nadosobnej problematiky. Sonet vďaka svojej sémantike a pevnej 

kompozícii umožňoval Kollárovi vytvárať širšie komponované celky, ukázal sa ako vhodný 

prostriedok na zobrazenie vnútorného napätia, ako priestor otvárajúci cestu k lyrickej reflexii, 

ale aj k vysloveniu hlbokých osobných i nadosobných ľudských právd v podobe pointovaných 

záverov koncentrovaných do posledných tercet jeho sonetov. Kollár si vytvoril osobitú 

sonetovú formu, v ktorej prepojil petrarkovské tematické východiská s nemeckou sonetovou 

tvorbou (G. A. Bürger, J. W. Goethe, J. H. Voss, E. Schulze, F. Grillparzer a i.) a teoretickými 

východiskami, najmä názormi A. W. Schlegela, ktorý sonet chápal ako príznačný 

„romantický“ útvar. Špecifikom Kollárovho sonetu je trochejský spád, odlišný 

od petrarkovskej jambickej tradície, a smerovanie k ustálenej rýmovej podobe, ktoré je 

viditeľné už v sonetovom cykle v Básňach. 

                                                 
7 Podrobne KRAUSOVÁ, Nora. Vývin slovenského sonetu. Bratislava : Tatran, 1976, s. 39-59. 
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Okrem ľúbostných sonetov zbierka obsahuje elégie, ódy a epigramy. Štyri elégie 

písané časomerným elegickým distichom variujú ľúbostné témy rezonujúce už v prvom 

sonetovom cykle, do popredia v nich však vystupuje nárek za „strateným rajom mladosti“, 

sila zármutku a bolesť spomienky. Žánrovo a tematicky rozmanitú podobu majú básne tretej 

časti Všelico, obsahujúcej časomerné i sylabotonické básne. Viaceré básne tejto časti sú 

svojím charakterom azda najtesnejšie späté s  predchádzajúcou básnickou tradíciou: 

anakreontská a pastorálna tematika básní Procházka v háji, Přednost očí, Proměna chuti 

a Selanka tematicky a motivicky nadväzujú na staršiu palkovičovsko-tablicovskú tradíciu, 

no na druhej strane časomerná óda Královedvorský rukopis a sylabotonická apelatívne ladená 

báseň Slovanka k bratřím a sestrám prinášajú nové, aktuálne témy prameniace z národného 

života. V poslednej časti zbierky, v aforisticky ladených epigramoch, ktoré Ján Kollár nazval 

Nápismi, vyznieva naplno druhá tematická línia jeho básnickej tvorby, v ktorej rezonujú silné 

vlastenectvo a humanistické ideály8. Vlastenectvo a humanistický postoj v Kollárovom diele 

stoja nerozlučne vedľa seba. Dôkazom toho je epigram Horlič, kde rozvíja myšlienku 

o národe ako „nádobe ľudstva“ a slovanskú ideu spája s princípom ľudskosti: „...vždy voláš li 

Slovan, nechť se ti ozve: člověk.“9 

Vlastenecká tematika dominuje i v patetickej časomernej básni Vlastenec. Intenzívne 

v nej zaznievajú ideály slobody, odmietnutie národnej pasivity, nečinnosti a pocitu trpiteľstva. 

Kollár hneď v úvodnom verši „Mlčteže už raději, proboha, křiklouni daremní“ ostro odmieta 

prázdne reči tých, ktorí sa vyhlasujú za vlastencov a dúfajú, že ich vlastenecké frázy 

a horekovanie zachránia vlasť. Básnik naopak burcuje k aktivite a k činu: „Nic tu chabé lkání, 

nic řeč neprospěje prázdná, / národu jen zmužilé srdce pomůže a čin“10. Báseň Vlastenec 

chcel Ján Kollár pôvodne uverejniť vo svojej prvej básnickej zbierke. Josef Jungmann, ktorý 

pripravoval Kollárove Básně na vydanie, tento text z obavy pred cenzúrou do zbierky radšej 

nezaradil, pretože v čase svojho vzniku vyznieval príliš radikálne. Koloval iba v odpisoch 

a tlačou vyšiel až po autorovej smrti, a to v Spisoch Jána Kollára z roku 1862. 

Básně Jána Kollára sa stali východiskom básnickej skladby Slávy dcera ve třech 

zpěvích, ktorá vyšla v roku 1824. Jadrom, okolo ktorého vznikla táto básnická zbierka, 

sa stalo 86 sonetov z cyklu Znělky neb sonety, ktoré Kollár doplnil o ďalšie, najmä o tie, ktoré 

v roku 1821 nemohli byť publikované kvôli zásahu cenzúry, ale aj o viaceré novo vytvorené. 
                                                 
8 Problematike Kollárových epigramov v kontexte dejín tohto žánru sa venuje KONEČNÝ, Miloslav. Premeny 
epigramu od humanizmu po Jána Kollára. In Studia Academica Slovaca 40. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2011, s. 181-195. 
9 Citované podľa vydania KOLLÁR, Ján. Dielo. Bratislava : Kaligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 
s. 36. 
10 Tamže, s. 47. 
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Desať nových sonetov, ktoré zaradil do Slávy dcery, publikoval už v roku 1822 v časopise 

Dobroslav. Kollár vydanie Slávy dcery vlastne ani nepovažoval za úplne novú básnickú 

skladbu, nakoľko viac ako polovicu sonetov už publikoval vo svojej prvej zbierke. Považoval 

ju iba za doplnenie sonetov z Básní, čoho dôkazom je označenie „druhé vydání“ na jej 

titulnom liste. No aj napriek tejto súvislosti Kollár predsa len vytvoril novú, inovatívnu 

básnickú skladbu, ktorá síce tematicky a motivicky nadväzovala na Básně z roku 1821, 

no na druhej strane tieto východiská rozvinula do nových reflexívnych dimenzií a obohatila 

ich o nové momenty. Rovnako, ako vo svojej prvotine, aj tu Ján Kollár spojil ľúbostné motívy 

prameniace z nenaplnenej lásky k Friederike Wilhelmine Schmidtovej, ktorú poeticky nazýva 

Mínou, s vlasteneckými a národnobuditeľskými témami, ktoré tu (v porovnaní s Básňami) 

však ešte zintenzívnil. 

Ideovým a kompozičným základom tejto cyklickej básnickej skladby je voľne 

naznačené putovanie básnika po krajinách obývaných Slovanmi. Motív putovania, voľne 

inšpirovaný Byronovým dielom Childe Haroldova púť, tvorí pozadie pre množstvo 

rôznorodých básnických reflexií o láske a kráse, o človeku, o morálke, o vlastenectve, 

o slávnej minulosti a trpkej prítomnosti slovanských národov i vízií o ich lepšej budúcnosti. 

Pôvodné vydanie skladby tvorí Předzpěv, napísaný časomierou v elegických distichách, a 150 

sylabotonických zneliek (sonetov) rozdelených do troch spevov pomenovaných podľa riek 

symbolizujúcich slovanské kraje, ktorými básnik postupne putuje: Zála (symbolizujúca 

Nemecko – krajinu básnikovej milej), Labe (symbolizujúce Čechy) a Dunaj (symbolizujúci 

Kollárovu vlasť – Slovensko). 

Předzpěv je mohutnou elégiou nad osudom Slovanov, v ktorej sa striedajú pateticky 

štylizované tóny smútku s vášnivou obžalobou a rozľútostený plač s hrdinskou rezignáciou. 

Do protikladu je tu postavená ich slávna minulosť a neradostná prítomnosť. Tento protiklad 

zobrazil básnik symbolicky: kráča po slovanskej zemi, ktorá bola v minulosti kolískou 

Slovanov, ale neskôr sa stala ich hrobom. Pranieruje ich zotročiteľa, „závistnú Teutóniu“, teda 

Nemecko, ktoré sa voči nim dopustilo mnohých neprávostí. Nádejou pre budúcnosť Slovanov 

je Rusko, symbolizované motívom duba, ktoré bolo v tých časoch jediným nezávislým 

slovanským štátom, okolo ktorého by sa mali podľa Kollára zomknúť všetky slovanské 

národy. Celým predspevom zaznievajú ideály spravodlivosti, slobody a viera v humanistickú 

budúcnosť ľudstva. Myšlienka slobody jednotlivca a odpor voči akémukoľvek útlaku 

najsilnejšie rezonuje vo veršoch: „Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, / ten, 
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kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.“11 Celý predspev je vybudovaný na princípe striedania 

rečníckych otázok a reflexívne podaných odpovedí. Lyrický subjekt, štylizovaný do podoby 

slovanského barda a prísneho sudcu bezprávia, využíva emocionálne podfarbené oslovenia 

adresované čitateľovi, ale najmä protivníkom a nepriateľom slovanského sveta. 

Základom prvého spevu Zála sa stal prvý oddiel časti Znělky neb sonety z Básní z roku 

1821, ktorý obsahoval sonety tematicky sa viažuce ku Kollárovmu pobytu v Jene, naplnené 

erotizmom a ľúbostným vzplanutím k Míne. Kollár ho doplnil o 14 nových sonetov, v ktorých 

zväčša rezonujú reminiscencie na dávnu slovanskú minulosť kraja pri rieke Sále v nemeckom 

Durínsku. 

Spev začína mytologicky stvárneným momentom „zrodu“ Míny: slovanská bohyňa 

Sláva sa sťažuje v rade bohov na príkoria a krivdy, ktorými trpeli v minulosti Slovania. 

Bohyňa Lada po vypočutí si sťažnosti poverí svojho syna Milka, ktorý je slovanskou obdobou 

rímskeho Amora, aby stvoril dcéru Slávy, ktorá by mala byť pre Slovanov náhradou 

za vytrpené príkoria. Dcéra bohyne Slávy Mína sa stáva milenkou básnika, jeho inšpirátorkou 

i múzou a zároveň symbolom celého slovanstva. Napriek tomu, že predobrazom Míny bola 

skutočná postava, Kollárova milenka Friederika Schmidtová, jej obraz v básnickej skladbe 

nevyznieva realisticky. Mína je zobrazená ako stelesnenie cností a krásy všetkých 

slovanských diev, stáva sa symbolickým vyjadrením vytúženej harmonizácie všetkých 

protikladov života. Nie je opísaná ako skutočná žena, ale ako bohyňa, ktorá napriek tomu, 

že je Nemka, stáva sa alegóriou Slovanstva a je ako dar slovanských božstiev schopná 

kompenzovať bolesť nad stratami, ktoré Slovania utrpeli v dávnej minulosti.12 V prvom speve 

sprevádza Mína básnika po nemeckých krajoch, kedysi obývaných Slovanmi. Básnik sa 

vyznáva zo svojej lásky k nej a skladá jej sľub večnej lásky. V hĺbavých lyrických reflexiách 

si však uvedomuje bezperspektívnosť svojho ľúbostného vzťahu, ktorému nepraje čas. 

V závere spevu sa pred básnikom zjavujú poslovia vlasti a lásky, ktorí mu kladú otázku: 

„Miluješ-li vlast svou více, čili Mínu?“. Básnik vedie vnútorný zápas sám so sebou a svoju 

vnútornú dilemu vyrieši kompromisom: „Mlčím, váhám; rázem rukou v ňadra sáhnu, / Srdce 

vyrvu, na dvé rozlomím, / „Na“, řku, „jednu vlasti půlku, druhou Míně.“13 Toto 

konštatovanie básnického subjektu je istým prelomom vo vnútornej štruktúre básnickej 

skladby. Ním začína v Slávy dcere silnieť nadosobná, národno-vlastenecká tematika a zároveň 

nastáva ťažké a osudové lúčenie s Mínou. Napokon sa básnik lúči aj s krajom Míny – 

                                                 
11 KOLLÁR, ref. 9, s. 51. 
12 Vladimír Macura v tejto súvislosti hovorí o akte „mýtickej kompenzácie“. MACURA, ref. 1, s. 83. 
13 KOLLÁR, ref. 9, s. 79. 
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s Nemeckom – a chystá sa na odchod do vlasti, svoje srdce však zanecháva Míne: „Zde máš 

srdce, které v lásce plyne, / V lásce vroucí, prázdné podvodu, / Mějž je, věno outlé, k důvodu, / 

Že má věrnost nikdy nezahyne.“14 

Druhý spev Labe obsahuje zväčša novovytvorené sonety, z Básní z roku 1821 do tohto 

spevu Kollár prevzal iba 20 zneliek. Uplatnenie v ňom našla väčšina vlastenecky ladených 

sonetov, ktoré vďaka zásahu cenzúry nemohli byť publikované v Básňach. V tomto speve 

vidíme postupný presun básnikovej pozornosti od Míny a erotických citov smerom k témam 

rýdzo nadosobným: básnik po ceste z Nemecka prichádza do krajiny Slovanov, do Čiech. 

Láska je pre neho už iba spomienkou. Intenzívnejšie však uvažuje o slovanskej minulosti 

i prítomnosti. Obrazy z dejín Slovanov, ktorých zobrazuje ako mierumilovný národ, sa 

prelínajú s reflexiami o ich neutešenej súčasnosti. Ospevuje krásu českého jazyka, vyzdvihuje 

viaceré osobnosti českých i slovanských dejín a vyzýva Slovanov k jednote. Veľký dôraz 

Kollár kladie na morálku a stáva sa hlásateľom mravných zásad. Práve v moralizujúcich 

a didakticky cielených reflexiách sa výrazne odzrkadlilo jeho kňazské povolanie. Toto 

moralisticko-didaktické zacielenie Kollárových básnických reflexií je orientované na dve 

navzájom úzko prepojené oblasti: jednak smeruje k výchove k činorodému vlastenectvu, 

prezentovanému ako najvyššia cnosť zdobiaca ľudského jedinca, ale na druhej strane má 

výraznú didakticko-moralistickú podobu posolstva, smerujúceho k napĺňaniu tradičných 

etických a mravných hodnôt, cností a humanistických ideálov. Svoje výchovno-etické 

posolstvo v druhom speve Slávy dcery Kollár básnicky zhmotnil vo forme apelatívnych 

a často až sugestívne rétoricky podfarbených pasáží (pokiaľ ide o národnovýchovný či 

národnobuditeľský aspekt), ale aj otvorených moralisticko-didaktických sentencií, kde sa 

naplno prejavila jednota Kollára básnika a kňaza – kazateľa. 

Ján Kollár svoje ponaučenia básnicky formuluje dvoma spôsobmi. Prvým je 

využívanie exemplifikačného princípu rozprávania (pomocou príkladov rozvedie tézu), 

ktoré vyúsťuje do záverečného aforisticko-epigramaticky štylizovaného ponaučenia 

koncentrovaného do posledného (alebo dvoch posledných) tercet sonetu. Za týmto postupom 

vidíme predovšetkým zúročenie Kollárovej epigramatickej praxe z obdobia jeho básnických 

začiatkov (časť Nápisy zo zbierky Básně z roku 1821), a zároveň dokonalé využitie 

sémantických možností sonetového strofického pôdorysu. Vidíme tu aj istú nadväznosť 

na tradíciu staršieho typu didakticko-reflexívneho básnictva, a zároveň nadväznosť na silnú 

                                                 
14 KOLLÁR, ref. 9, s. 79-80. 
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tradíciu výchovno-moralistickej poézie v predkollárovskom období, ktorú reprezentujú 

početné básnické texty Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a mladého Pavla Jozefa Šafárika. 

Napríklad sonet 74 končí silným expresivizovaným apelom na aktivitu jedinca, 

koncentrovaným do posledných tercet s pointou v poslednom verši: „Nebo kdo chce žíti, nech 

se kývá“,15 v sonete 76 je zasa poučenie koncentrované do verša „Lépe činí ten, kdo těží 

s málem“,16 v sonete 78 do verša „Život má být dílo vlastní duše“,17 v sonete 96 zasa 

nachádzame moralisticky vyhrotenú pointu v podobe verša „Špatnáť mužnost, v níž jest necit, 

pýcha“.18 

Kollárov básnický subjekt sa často štylizuje do úlohy suverénneho radcu, poučovateľa 

či barda. V sonete 79 túto suverenitu subjektu posilnil konštatovaním „Věřte zkušenému 

vědomci, / Jehož ousta tu k vám radu vanou...“19. Táto podoba básnického subjektu u Kollára 

zosilnela najmä v ďalších doplnených vydaniach tejto básnickej skladby z tridsiatych rokov 

19. storočia. 

Druhým spôsobom formulácie didakticko-moralistických motívov a tém v speve Labe 

je ich bezprostredné, priame vyjadrenie, bez potreby siahať k výraznejšej obraznej básnickej 

výbave. V týchto prípadoch však Kollár siaha po poeticky menej vzletnej štylizácii. 

Príkladom priamej moralisticko-didaktickej štylizácie je znelka 82. Najmä v prvých dvoch 

kvartetách enumeratívnym spôsobom útočí na ľudské hriechy a neresti: „Hřích je ovšem velký 

vražda vzteklá, / Krádež, zráda, žhářstvo, otravy: / Hodny aby mečem popravy / Krev a duše 

z těla jejich tekla; // I lež, pýcha, závist, svod a změklá / Chlipnost číhajíci na mravy / A jak 

slují ony ohavy / Přišlé na zem z horoucího pekla.“20 Touto expresívne podanou enumeráciou 

hriechov a mravných pokleskov si však Kollár buduje iba nástupnú pozíciu k záverečnej 

pointe, ktorá je gradačným vyvrcholením sonetu: „Však znám draka s tváří černochudou, / 

Proti němuž tyto úlomky / Hříchu ještě sněhu bělší budou; // Ten sám loupí, repce, učí zlému, / 

Bije sebe, předky, potomky / a zní: nevděk ku národu svému.“21 

Vidíme teda, že v Kollárovom hodnotovom systéme je „nevděk ku národu svému“ 

situovaný medzi hlavné ľudské hriechy či „poklesky“. V Kollárovom básnicky formulovanom 

výchovno-apelatívnom posolstve môžeme v jasných kontúrach pozorovať dôraz na symbiózu 

kresťanského náboženstva a mravnosti, ktorá pramenila v herderovskej estetike, korigovanej 

                                                 
15 KOLLÁR, ref. 9, s. 96. 
16 Tamže, s. 97. 
17 Tamže, s. 98. 
18 Tamže, s. 108. 
19 Tamže, s. 98. 
20 Tamže, s. 100. 
21 Tamže. 
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v intenciách nastupujúceho romantizmu Jakubom Friedrichom Friesom, ktorého prednášky 

Kollár navštevoval počas svojho pobytu v Jene. Friesovým hlavným cieľom a úsilím, podľa 

Kollárových slov v Pamätiach z mladších rokov života, „bolo spojiť náboženstvo, mravnosť 

a umenie jednou vidinou, totiž vidinou krásy duše“.22 Túto „frieseovskú“ symbiózu Kollár 

obohatil o ďalší prvok, o národný cit. Táto symbióza kresťanského náboženstva a mravnosti 

na jednej strane a lásky k národu na strane druhej má podľa Kollárovej etickej koncepcie 

patriť k elementárnej hodnotovej výbave každého Slovana, ako to opätovne formuloval aj 

v poslednom tercete 84. sonetu slovami: „Ale meze vlasti nerozborné, / Jichž se bojí tknouti 

potupa, / Jsou jen mravy, řeč a mysli svorné.“23 

V rámci morálneho a etického profilu jednotlivca i národného spoločenstva Kollár 

vyzdvihuje predovšetkým ideál pravdy. V sonete 88 hovorí: „Pravda nezná ustoupiti zlobě, / 

Kdo jí laje, ten ji zastává, / Ke cti jsou jí slova rouhavá, / Blud a šalba hlupců ku ozdobě. // 

Pravda jest co cedry na Libanu, / Ti, jenž na ni dují větrové, / Jen víc šíří vonnou její 

mannu.“24 Rovnako aj v sonete 87 hovorí: „Člověk loupí, jestli nerozdává, / Nemluví-li 

pravdu, zlořečí, / Zločincem se nečíněním stává.“25 Tento básnicky formulovaný dôraz 

na pravdu má silnú tradíciu v protestantskej línii slovenskej obrodeneckej poézie 

predkollárovskej i pokollárovskej. S ideálom pravdy, neustále sa vracajúcim v rôznych 

motivických obmenách, sa stretávame výraznejšie v básnických textoch Bohuslava Tablica 

(básne Svobodné volení, Spisovatel a Pravda publikované v zbierke Poezye z rokov 1806 –

1812), v ktorých sa básnik často štylizuje do podoby osobnosti, ktorá „v pravdy chrám směle 

jede“ a „národy k ní celé vede“26 (Spisovatel). Tento dôraz na pravdu je rovnako intenzívny 

aj v pokollárovskej básnickej tradícii, reprezentovanej monumentálnym básnickým dielom 

Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý ideál pravdy začlenil do svojho básnického kréda, ktoré 

sformuloval vo veršoch „Mne odporným, čo prírode sa prieči, / len pravdy si ctím prostý 

obličaj“ (Letorosty, I, 1885). Kollár stavia ideál pravdy do protikladu s hlásaním bludov, 

so „šalbou hlupců“, teda v istých momentoch nadobúda podobu príznačnú pre osvietenskú 

topiku, v rámci ktorej kategória pravdy stojaca v protiklade k bludom, poverám, tmárstvu 

a pod. (básnicky štylizovaná do obrazného kontrastu svetla a tmy) bola súčasťou koncepcie 

osvietenského osvetového programu. 

                                                 
22 KOLLÁR, ref. 9, s. 275. 
23 Tamže, s. 101. 
24 Tamže, s. 103. 
25 Tamže. 
26 TABLIC, Bohuslav. Poezye IV. Vacov : Antonín Gotlíb, 1812, s. 105. 
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Súčasnosť Kollár pokladá za plnú nerestí a hriechov, odsudzuje krádeže, zrady, pýchu, 

závisť a iné hriechy ohrozujúce mravnosť. Za najvyššiu hodnotu považuje cnosť, aktivitu 

a činorodú prácu, ktorá ako jediná môže prispieť k povzneseniu národa, ako o tom hovorí 

v 76. sonete: „Pracuj každý s chutí usilovnou / Na národu roli dědičné...“27 Pojem „vlasť“ 

Kollár nestotožňuje iba s územím, v ktorom žijeme, ale dochádza k presvedčeniu, že „pravou 

vlast jen v srdci nosíme“.28 

Kým v druhom speve Labe sa básnický obraz Míny akoby vytratil a ustúpil 

nadosobným národno-vlasteneckým témam a didakticko-moralistickým sentenciám, 

v poslednom speve Dunaj sa opäť vracia, no v kvalitatívne inej, skôr v elegicky podfarbenej 

podobe. Základom spevu sa stalo 30 sonetov druhej časti cyklu Zňelky neb sonety z Básní 

Jana Kollára, ktoré sa tematicky viazali na pobyt mimo Jeny, na spomienky na stratenú lásku 

spojené s bolestnou rezignáciou a na stretnutie s domovinou. 

Básnik prichádza na Slovensko, symbolizované obrazmi Tatier, hôr a Dunaja, ktoré 

vytvárajú symbolické pozadie pre jeho elegické reflexie. Smútok nad osudom básnikovej 

lásky sa prekrýva so smútkom nad osudom jeho vlasti. Básnik postupne stráca nádej, že sa 

jeho láska k Míne naplní počas jeho pozemskej životnej púte. Preto uvažuje o posmrtnom 

živote, v ktorom, ako dúfa, sa stretne s Mínou a bude s ňou naveky. V záverečných sonetoch 

spevu vzýva smrť, aby ho zbavila pozemského trápenia a „strastí těchto žaláře“29 a múze 

odovzdáva lýru ako symbol poézie. Záver spevu Dunaj i celej básnickej skladby vyznieva 

v krajných elegických tónoch a v exponovaní protikladov radosti a žiaľu, života a smrti, 

stratenej mladosti a bezútešnej reality života – teda sveta minulého, zaniknutého, v sonete 

symbolicky zobrazeného obrazom ľalie, a sveta súčasného, symbolizovaného motívom ruže: 

„Komu svět a lehká přeje Hébé, / Nechať růžemi se ověnčí, / Lilie mně usoudilo nebe.“30 

V závere posledného sonetu mení lýru a píšťalu ako symboly mladíckej poézie za harfu 

a symbolicky odchádza z „Pindu na Sinaj“31. Tento posun, symbolizovaný odchodom z vrchu 

Pindus, posvätného miesta Apolóna a múz, na Sinaj, posvätný vrch Starého zákona, kde dal 

Mojžiš izraelskému národu desať Božích prikázaní, symbolizuje aj básnikov posun 

od mladíckej radosti k vážnym tónom, od úvah o láske k reflexiám o vlastnom národe,  jeho 

osudoch a perspektívach. 

                                                 
27 KOLLÁR, ref. 9, s. 96. 
28 Tamže, s. 101. 
29 Tamže, s. 136. 
30 Tamže, s. 138. 
31 Tamže. 
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Rozbor Kollárovej básnickej skladby ukázal, že v texte sa stretávajú dve línie: 

ľúbostná (erotická), nakoľko Kollár prvú verziu skladby písal v žiali za milovanou Mínou, 

ktorú opustil, a reflexívna, ktorá sa prejavuje najmä v úvahách lyrického subjektu o minulosti, 

súčasnosti a budúcnosti nášho národa i slovanských národov vôbec, ale aj vo filozoficky 

orientovaných pasážach o hľadaní humanity ako všeľudského princípu. Kollárova básnická 

skladba, ako už bolo povedané, pôsobila v čase svojho vzniku a vydania novátorsky. Skĺbenie 

hlboko intímnej a nadosobnej problematiky do jedného celku a predovšetkým vytvorenie 

nového typu lyrického hrdinu, mladého človeka zmietaného túžbami a citovými pohnútkami, 

plného vášne a odhodlania, ale aj osamelej rezignácie a vernosti ideálom, sila básnickej 

fantázie a kreativity v oblasti jazyka a básnickej formy – to všetko korešpondovalo s novým 

typom poézie – poézie preromantickej. Ján Kollár je básnikom, ktorý v našej literatúre využil 

preromantické podnety azda najintenzívnejšie. Najmä v jeho elegicky ladených sonetoch sa 

naplno prejavila nová citovosť preromantického básnika, sprevádzaná hĺbkou básnickej 

reflexie a emancipáciou autentického lyrizmu. V Slávy dcere, v sonete č. 83 Ján Kollár 

vykreslil nielen prežívanie vlastnej citovej drámy, ale vyslovil tu aj skepsu človeka 

nad svojou dobou („Do zlých časů, Bůh to z nebe vidí, / Naše živobytí upadlo... // Zmatek točí 

krajin běh i lidí / Duch má závrat, srdce uvadlo...“32) a skepsu nad nesplniteľnosťou 

osvietenského ideálu racionálneho usporiadania sveta („Sám již sebe rozum nenávidí“33). 

Východiskom z ľúbostných sklamaní i sklamaní nad smutnou prítomnosťou vlastného 

národného spoločenstva je pre Kollára činorodá práca pre národ a viera v lepšiu budúcnosť 

slovanstva, ovplyvnená Herderovou filozofiou dejín, ktorá je výrazom historického 

optimizmu preromantikov. 

Preromantizmus je vo svojej podstate prechodným obdobím medzi klasicizmom 

a romantizmom, v ktorom sú doznievajúce estetické princípy a normy klasicizmu už 

narušované estetickými princípmi rodiaceho sa romantizmu. Klasicistické cítenie slovenských 

autorov 20. a 30. rokov 19. storočia však bolo ešte stále silné. Klasicistické povedomie 

autorov, ktorých môžeme považovať za preromantikov, sa však už obmedzovalo iba na oblasť 

básnickej formy, a to najmä na používanie časomiery, rétorickosť básnického štýlu 

a antikizujúcu obraznosť. V básňach sa pomocou starých klasicistických foriem vyrovnávali 

s ideovými podnetmi nielen preromantickými, ale už aj romantickými, ktoré však prijímali 

nejednoznačne a často kriticky. Dôkazom prechodného charakteru preromantizmu je práve 

Kollárova Slávy dcera. Kollár tu využíva klasicistickú časomieru (nevyužíva ju však už 

                                                 
32 KOLLÁR, ref. 9, s. 100. 
33 Tamže. 
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dôsledne, jej využitie sa obmedzuje iba na Předzpěv, v sonetoch používa sylabotonický verš), 

často upadá do rétorickosti a využíva konvenčné antikizujúce obrazy. Jeho dielo, napriek 

preromantickej náplni zdôrazňujúcej citovo zanietený postoj k životným hodnotám, pôsobí 

klasicisticky monumentálne, nevyhýba sa didaktizovaniu ani moralizátorstvu, ktoré bolo 

typické pre zakladateľskú generáciu našich klasicistov. Túto klasicizujúcu formu však napĺňa 

novým preromantickým obsahom, predovšetkým zvýšeným citovým prežívaním lyrického 

subjektu, a reaguje i na podnety európskeho romantizmu, najmä na tvorbu anglického 

romantického básnika Byrona. Kollár sa k Byronovi (rovnako ako neskoršie príslušníci 

romantickej generácie) stavia kriticky, no vo svojej Slávy dcere sa formálne inšpiroval jeho 

Childe Haroldovou púťou, z ktorej prevzal motív pútnika a kompozičný princíp putovania. 

Kollár dokonca naznačil možnosť syntézy „klasického“ a „romantického“, o ktorú sa svojou 

tvorbou pokúšal: „Těžký úřad! Co já učinila? / Romantickou jsem i antickou / stránku věncem 

smírlivosti ctila.“34 

Kollárova Slávy dcera predstavuje zložito komponovanú básnickú skladbu, ktorá 

(pozorované v diachronickej rovine) prešla zložitým textovým vývojom. Ako už bolo 

naznačené, jej bázou sa stal sonetový cyklus publikovaný už v Básňach Jana Kollára (1821), 

odkiaľ viedla cesta k jej prvej 150 sonetovej verzii z roku 1824, a jej textový vývoj smeroval 

až k prvej mytologicky uzavretej verzii z roku 1832, ktorá obsahovala najskôr 615 sonetov 

a napokon v ďalších vydaniach sa ich počet rozšíril až na 645. Kým Slávy dcera z roku 1824 

pôsobí ako umelecky vyvážený celok spájajúci erotické podnety a národné cítenie, vydanie 

skladby z roku 1832 pôsobí ťažkopádne, nevyvážene a vyumelkovane. Doplnkami vo forme 

ťažko zrozumiteľných alegórií a učených výkladov Kollár pôvodný básnický text 

skomplikoval, pričom zastrel i pôvodne ľúbostný preromantický charakter svojej poézie 

a orientáciou na všeobecné princípy sa vrátil späť k princípom klasicizmu. Snažil sa vytvoriť 

 akúsi slovanskú encyklopédiu, zachytávajúcu celý minulý a prítomný slovanský svet.  

Vo vydaní z roku 1832, ktoré vyšlo s názvom Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti 

zpěvích, Kollár skladbu doplnil o dva nové spevy Léthe a Acheron a druhý spev dostal 

modifikovaný názov Labe, Rén, Vltava. Štvrtý spev Léthe je obrazom slovanského neba, 

po ktorom básnika sprevádza Mína. Stretáva tu a oslavuje osobnosti, ktoré sa svojimi 

skutkami pričinili o rozvoj a pozdvihnutie Slovanstva. Naopak, v piatom speve Acheron zasa 

stretáva odrodilcov, „plemeno zlosynů a zrádců milé matky“35, a nepriateľov Slovanov. 

                                                 
34 KOLLÁR, Jan. Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Pešť : Trattner a Károli, 1832, s. 221. 
35 Tamže, s. 209. 
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Kompozícia týchto dvoch spevov je inšpirovaná Danteho Božskou komédiou. Dobová kritika 

však prijala novú verziu Slávy dcery nepriaznivo.  

Ján Kollár si bol vedomý zložitosti a sťaženej čitateľskej percepcie vlastného 

básnického textu. Preto ho doplnil samostatnou časťou s názvom Výklad čili Přímětky 

a vysvětlivky ku Slávy dceře, v ktorom, ako hovorí, sa snažil „o výklad a objasnění některých 

míst ve Slávy Dceře“.36 Text Kollárovho Výkladu, v ktorom vysvetlil množstvo 

nezrozumiteľných alúzií a obrazov, ale aj množstvo historických, archeologických, 

filologických, etymologických a geografických reálií, ktorými bola jeho poézia priam 

presýtená, nie je výrazom iba jeho smerovania k encyklopedizmu, ale aj prejavom istého 

didaktického sklonu, výrazom autorskej snahy sprístupniť svoju poéziu širšiemu čitateľskému 

publiku, ktorému sa výkladom cesta k básnickému textu „trochu proklestí“.37 

Kollárova poézia, počnúc Básňami a rozšíreným vydaním Slávy dcery končiac, teda 

prekonala istý vývinový oblúk od autentickejšieho citového sebavyjadrenia a otvorenej 

prezentácie básnického „ja“ i v nadosobných témach smerom k rezignácii na intímnu 

sebareflexiu a príklonom k strohému racionálnemu vnímaniu sveta, k hodnotiacim 

stanoviskám a k nadosobnej abstraktnej tematike. 

Finálna textová podoba Kollárovej Slávy dcery je dôkazom toho, že básnik ju budoval 

ako skladbu krajne syntetickú, „ako báseň – mýtus, ako báseň – kompendium slovanstva, 

uzavretú a nezvratnú. Túto celistvosť podčiarkovalo súbežné znakové nadväzovanie na poéziu 

štyroch epoch – antiku (elegický predspev), stredovek (tematická osnova spevov Léthe 

a Acheron prevzatá z Danteho Božskej komédie), renesanciu (Petrarkova ľúbostná lyrika 

a použitie sonetu) a tiež na západoeurópsku súčasnosť (prepracovanie zemepisného pôdorysu 

je vlastne alúziou na Byronovho Childe Harolda).“38 Celková ideovo-estetická koncepcia 

Slávy dcery teda vyznieva ako syntéza dovtedajšej básnickej tradície, v rámci ktorej bol 

jednou z fáz vývoja svetovej poézie romantizmus. Práve v Kollárových postojoch 

k romantizmu, ktorý bol v jeho časoch už pevnou súčasťou európskej kultúry (hoci 

na Slovensko sa dostal s istým časovým oneskorením), nachádzame veľa paradoxov. 

Na jednej strane v jeho básnickej tvorbe (najmä v Básňach a v prvej verzii Slávy dcery) 

nájdeme veľa prvkov blízkych romanticky prezentovanému životnému pocitu, no na druhej 

strane zaujíma značne rezervovaný postoj najmä k tvorbe svojich európskych romantických 

súčasníkov. 
                                                 
36 KOLLÁR, Jan. Výklad čili Přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře. S obrazy, s mappou a s Přídavkem 
drobnějších básní rozličného obsahu. Pešť : Trattner a Károli, 1832, s. 3. 
37 Tamže, s. 4. 
38 MACURA, ref. 1, s. 209. 
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Kollár vo svojom básnickom diele teda vedome skrížil viaceré podnety európskej 

kultúry: klasicistickú poetiku, preromantizmus a polemicky sa vyrovnával s dobovo 

najaktuálnejšími romantickými literárnoestetickými trendmi. Vytvoril tak predstavu 

o syntetickom básnictve spájajúcom všetky protiklady vekov a predstavu o umení, pevne 

stojacom na prísnych kresťanských etických základoch a princípoch humanity. 

Viaceré momenty a témy, ktoré Kollár stvárnil v Slávy dcere, rozviedol, dopracoval 

a doplnil vo svojej prozaickej, etymologicko-filologickej a homiletickej tvorbe. Kľúčovým 

momentom, ktorý tematicky a do istej miery aj ideologicky integruje celé Kollárovo dielo 

do kompaktného celku, je slovanská otázka. Táto problematika vystupuje v Kollárovom diele 

v rozlične tematizovaných podobách, v rozličných žánrových obmenách (či už ide o sféru 

literatúry umeleckej alebo vecnej), a v odlišných stupňoch rozpracovanosti. 

Už v roku 1822 vyšli v Pešti dve Kollárove kázne s názvom Dobré vlastnosti národu 

slovanského, ktoré sa stali východiskom všetkým neskorších Kollárových úvah o slovanskej 

problematike. Kollár sa v kázni, ako to naznačuje už jej nadpis, sústreďuje na špecifikáciu 

„vlastností, mravov a obyčajov“ vlastného národa, ktoré ho odlišujú „od všetkých ostatných“. 

Hneď v úvodných častiach prvej kázne Kollár prichádza s novou definíciou národa ako 

spoločenstva ľudí, ktorí sú spojení zväzkom jedného jazyka, rovnakých mravov a obyčajov, 

a vymedzuje predmet svojho záujmu, ktorým je „národ slovanský“, ktorý považuje v Európe 

za „najväčší“ a „najrozšírenejší“. Už v tejto kázni je zreteľne prítomný integrujúci princíp, 

rozvedený do detailov v neskorších prácach, akcentujúci a preferujúci prospech širšieho 

slovanského celku pred jeho časťami. Kollár tu programovo hovorí, že sa nebude venovať 

„ratolestiam“, ale „celému stromu nášho národa“. Za základné dobré vlastnosti, „pekné veci“, 

„dedičné ozdoby“ a „poklady“, ktorými sa slovanský národ odlišuje od iných, považuje 

nábožnosť, pilnú pracovitosť, nevinnú veselosť, lásku k svojej reči a znášanlivosť, ktoré 

čerpal z Herderových téz. V druhej z dvojice kázní Kollár akcentuje ideály humanity, 

tolerancie, odsudzuje národnú intoleranciu, odnárodňovanie a vyzýva k národnému 

sebavedomiu. Túto Kollárovu kázeň prevzal v roku 1826 do svojho diela Geschichte 

der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten Pavol Jozef Šafárik a stala sa 

základom, z ktorého vyrástla Kollárova ucelená koncepčná predstava o Slovanoch 

a slovanskom svete – koncepcia slovanskej vzájomnosti. 

Ideál vzájomnosti rezonuje v básnickej podobe už vo vydaní Slávy dcery z roku 1824, 

teoretické názory na túto problematiku Kollár rozvíja aj na viacerých miestach Výkladu 

k Slávy dcere z roku 1832, no teoreticky najucelenejšie svoju predstavu sformuloval 

v rozprave O literarnéj vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými, ktorá vyšla najskôr 
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v Kuzmányho Hronke v roku 1836, o rok neskôr v rozšírenej nemeckej verzii s názvom 

Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen 

und Mundarten der slawischen Nation a napokon v roku 1844 v Lipsku vychádza jej druhé 

nemecké vydanie. 

Autor tu rozvíja predstavy o užších kultúrnych vzťahoch medzi jednotlivými 

slovanskými národmi. Jeho koncepcia slovanstva vychádzala z teórie o jednom slovanskom 

národe, ktorý hovorí štyrmi hlavnými nárečiami: československým, poľským, ruským 

a srbochorvátskym. 

Kollár svoju koncepciu slovanskej vzájomnosti teoreticky postavil na „organisticko-

integračnom princípe“ a z eticko-filozofického aspektu na „humanitnom princípe“.39 Kollár 

vzájomnosť definuje ako „společné přijímanie, společné sobě udělovánie a užívanie“. Termín 

ďalej aplikuje vo sfére kultúry a literatúry: „Literarná vzájemnost jest společné všech stran 

a kmenov učastenstvo na duchovních plodech svého národu, jest odměnné kupovánie a čítanie 

knih ve všech slavských nářečích vycházející.“40 Zaujímavé je to, že Ján Kollár v spise 

nehovorí o politických dimenziách slovanského zjednotenia. V §3 Co není vzájemnost 

dokonca hovorí, že vzájemnost „nezáleží na politickém všech Slávov sjednoceniu, ani 

v bouřlivých demagogických podnikáních proti zemským vládám a řízením, odkud jen zmatek 

a neštěstie vyplývá. Literarná vzájemnost může pěkně obstati a nalezati sa i tam, kde jeden 

národ pod více berlami stojí, na mnohá královstva, knížatstva a panstva rozdělen jest.“41 

Kollár teda rešpektuje geopolitický status quo v podobe jestvujúcich štátnych hraníc a útvarov 

a svoju koncepciu slovanskej vzájomnosti formuluje ako výsostne apolitickú. Túto apolitickú, 

kultúrnu podobu vzájomnosti podrobil neskôr pomerne ostrej kritike Ľudovít Štúr vo svojom 

„politickom testamente“, v spise Slovanstvo a svet budúcnosti. Na margo Kollárovej 

koncepcie hovorí: „Vzájomnosť Slovanov je síce úcty a chvály hodná, no je len malou 

náhradou v núdzi a nebude nikdy schopná všeobecne pôsobiť v živote všetkých kmeňov. 

Slovania majú pádny dôvod na to, aby vytvorili jednu literatúru – je to ich ľudská, politická 

a historická povinnosť.“42 Ľudovít Štúr, na rozdiel od Kollára, však nezostáva iba v rovine 

literárnej a kultúrnej vzájomnosti. Jeho koncepcia Slovanstva a jeho integrácie nadobudla 

silné politické dimenzie. Hoci aj Ján Kollár neskôr – najmä v II. časti Kázní a řečí priamo 

vyzýva Slovanov, aby sa vzdali svojich kmeňových názvov v prospech jednotného 
                                                 
39 VÁROSSOVÁ, Elena. Slovanská vzájomnosť a integračný princíp u Jána Kollára. In Ján Kollár (1793–1993). 
Zborník štúdií. Bratislava : Veda, 1993, s. 49. 
40 KOLLÁR, ref. 3, s. 36. 
41 Tamže, s. 38. 
42 ŠTÚR, Ľudovít. Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií,1993, 
s. 173. 
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pomenovania a jednotnej reči – „Nejmenujme se podle částky, ale podle celosti národu, 

neříkejme já jsem Slovák, Moravan, Čech, já Slezák, Polák, Serb, Horvat a tak dále, 

ale říkejme: já jsem Slavjan! nebo to první oslabuje cit této národní velikosti a trhá řetěz 

jednoty. Kto svévolně a nemoudře velikost svého národu umenšuje aneb rozdrobuje a dělí, ten 

jest zrádcem a nepřítelem…“43 – teda nevzdával sa predstavy jednotného slovanského národa 

– „Všeslávie“ – ale v daných podmienkach nevidel inej cesty k jednote ako prostredníctvom 

ideálu vzájomnosti, cesty, ktorá vedie k oslobodeniu Slovanov všeobecným kultúrnym 

povznesením. Kollár teda celú svoju koncepciu prioritne stavia na národe, nie na kategóriách 

„štátu“ či „vlasti“. Štúr naopak navrhuje jednoznačné politické splynutie všetkých 

slovanských národov s cárskym Ruskom. V Štúrovej koncepcii nejde len o splynutie čisto 

politické, ale dokonca aj kultúrno-civilizačné, a to v podobe apriórneho odmietnutia Západu 

a jeho kultúrnych a civilizačných výdobytkov: predovšetkým osvietenstva, moderných 

západných filozofických a spoločensko-politických koncepcií (vrátane princípu parlamentnej 

demokracie), ale aj – čo je v slovenských kultúrnych dejinách veľmi zaujímavé – katolicizmu 

a protestantizmu, pričom navrhuje nahradiť ich ortodoxným pravoslávím. Najzásadnejšou je 

však Štúrova koncepcia rozchodu so západnou kultúrou a civilizáciou. Hoci aj Kollár sa 

netajil výhradami voči niektorým javom západnej kultúry (známe je jeho odmietanie 

extrémnych foriem romantizmu, najmä byronizmu44), nedisociuje Západ a Východ v zmysle 

absolútneho protikladu, ako to v neskoršom období robí Štúr. U Jána Kollára je v jeho 

koncepčnom uvažovaní o slovanskej vzájomnosti okrem momentu univerzálnej slovanskej 

humanity paralelne zdôrazňované aj európske hľadisko.45 Práve toto hľadisko je u Kollára 

prostriedkom hlásenia sa Slovanov k potrebe vyzdvihnutia myšlienky svetoobčianskeho celku 

i myšlienky jednoty ľudstva. Diferencie medzi Kollárom a jeho koncepciou vzájomnosti 

a neskoršou Štúrovou mesianisticko-slavjanofilskou víziou zjednotenia slovanských národov 

sú aj v iných parciálnych otázkach: Kollár napríklad rešpektuje pluralitu náboženstiev 

a pestrosť kultúr (dokonca môžeme hovoriť o istom programovom nadkonfesionalizme 

a o programovo hlásaných myšlienkach náboženskej tolerancie, ktoré sú prítomné 

v Kollárovych textoch); v spise O literarnéj vzájemnosti dokonca hovorí: „Vzájemnost možná 

jest i tam, kde sa v národu rozličnost náboženství a věr, písma a liter, podnebí a krajin, 

                                                 
43 KOLLÁR, Jan. Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči k napomožení pobožné národnosti. Budín : Jan 
Gyurian a Martin Bagó, 1844, s. 624. 
44 Podrobne VOJTECH, Miloslav. Literatúra, literárna história a medziliterárnosť. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2004, s. 86. 
45 Podrobne VÁROSSOVÁ, ref. 39, s. 63. 
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zvykov a obyčajov nacházá.“46 Štúr naopak jednoznačne propaguje prijatie pravoslávia 

(po ostrej kritike katolicizmu a protestantizmu), a kým Kollár hovorí o tom, že „vzájemnost 

nezáleží v nějakém básnickém univesalizovániu aneb násilném smíchániu všech nářečí 

slavských v jednu hlavniú řeč a spisovnú mluvu, jako se některým o tom snívati počalo. 

Slávská nárečia jsou už dílem gramatičně příliš dalece od sebe vzdálena, než aby sa 

přirozeným způsobem v jednu řeč slíti a skovati dala“,47 Štúr naopak preferuje ruštinu ako 

spoločnú spisovnú reč Slovanov a dokonca vyzdvihuje azbuku pred latinkou.48 

Kollárova koncepcia slovanskej vzájomnosti bola vo svojom apeli na humanistické, 

nadnárodné, všeľudské a morálne univerzalistické princípy na svoju dobu príliš idealistická, 

narážala na partikulárne ladené záujmy jednotlivých slovanských národných spoločenstiev, 

na početné animozity v rámci slovanského sveta, ale predovšetkým na pragmaticky 

orientovaný prakticizmus malých obrodeneckých kultúr, akou bola v 19. storočí aj kultúra 

slovenská. Táto teória sa stavala proti snahám menších slovanských národov o jazykovú 

samostatnosť, čo sa v praxi prejavilo Kollárovým kategorickým nesúhlasom so Štúrovým 

uzákonením novej spisovnej slovenčiny a jeho účasťou na vydaní spisu Hlasové o potřebě 

jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky (1846). 

Vo viacerých Kollárových prácach, ktoré vyšli postupne v priebehu 30. a 40. rokov 

19. storočia, je badateľné postupné ustrnutie v kategóriách obrodeneckého historizmu 

a mytologizmu a v umelých etymologicko-filologických konštruktoch, čo neraz prispievalo 

k prehĺbeniu priepasti medzi svetom jeho predstáv a dobovou realitou. Takýto charakter má 

Kollárova Rozprava o jmenách, počátkách i starožitnostech národu slavského a jeho kmenů 

(1830), zaoberajúca sa etymológiou slovanských etnoným, geografických názvov a pojmov, 

spis Sláva bohyně s původ jména Slavův čili Slavjanův (1839), zaoberajúci sa etymológiou 

slov Sláv a Slavjan, ktoré odvodzoval od slovanskej bohyne Slávy, ktorej existenciu tu 

dokazuje pomocou rozsiahleho filologického a mytologického materiálu, no Kollárov výklad 

sa často pohybuje vo svete fantastickosti a hypotetických konštatovaní, ako aj monumentálne, 

                                                 
46 KOLLÁR, ref. 3, s. 38. 
47 Tamže, s. 38. 
48 Štúr hovorí: „Všetky slovanské literatúry – okrem ruskej – sa obmedzujú na malé kmene a následne aj na malé 
územia, preto môže voľba všeobecného slovanského literárneho jazyka pripadnúť jedine na starosloviensky 
alebo ruský jazyk. Staroslovienčina ako taká však už vymizla a je takmer mŕtva…, preto zostáva len ruština ako 
jediný jazyk schopný plniť takéto poslanie. Ruština je jazykom najväčšieho, samostatného a široko-ďaleko 
vládnuceho kmeňa, ktorému patrí aj hegemónia v našej národnej rodine, okrem toho je to najbohatší, najsilnejší 
a najzvučnejší jazyk poznačený mocou… Ruský literárny jazyk je vhodný na to, aby sa stal všeslovanským aj 
preto, lebo ako reč sa dokonale vyjadruje vo svojom vlastnom písme, zatiaľ čo ostatné jazyky – okrem srbského – 
si musia vypomáhať latinskou abecedou…“ ŠTÚR, ref. 42, s. 173. 



HISTORIA NOVA  5 

 30  

skoro 900-stranové dielo Staroitalia slavjanská, vydané až posmrtne v roku 1853 a venujúce 

sa hypotetickému pôvodnému slovanskému osídleniu Talianska. 

Napriek Kollárovmu aprioristickému prístupu a nekritickosti, ako aj napriek výhradám 

hodnotiacim tieto práce ako nevedecké, neplodné a odtrhnuté od aktuálnych životných 

problémov, je potrebné vnímať ich v súvislosti s dobovým recepčným horizontom, ako súčasť 

obrodeneckého historizmu a mytologizačných sklonov, ako snahu vytvoriť konštrukt 

sakralizovanej národnej minulosti, ktorý sa mal stať oporou súčasnosti a prispel by 

k potrebnej revitalizácii národnej kultúry. Kollárove mytologizujúce a etymologicko-

filologické konštrukcie majú v sebe zakódovaný v podstate národnoobranný rozmer, sú 

do istej miery aj odpoveďou na nárast maďarského nacionalizmu v Uhorsku, s ktorým bol 

Kollár takmer každodenne konfrontovaný počas svojho pôsobenia v Pešti, ale nesú v sebe aj 

potenciál stať sa intelektuálnymi zbraňami v zápasoch moderných nacionalistických hnutí 

v Uhorsku i v celej rakúskej monarchii, v zápasoch, ktorých súčasťou bolo aj predháňanie sa 

v hľadaní dôkazov o vlastnej národnej starobylosti, rozvíjanie autochtónnych koncepcií či 

módne mytologizovanie a etymologizovanie, od ktorých sa odvíjala legitimita vlastnej 

národnej existencie. 

Prvky etymologizovania a účelové mytologické konštrukcie sú prítomné aj 

v Kollárových cestopisných prózach. Impulzom k ich vzniku sa stali dve cesty do Talianska, 

ktoré Ján Kollár realizoval v rokoch 1841 a 1844. Dojmy z prvej z týchto ciest zachytil 

v rozsiahlom cestopise, ktorý vyšiel v Pešti v roku 1843 s názvom Cestopis obsahujíci cestu 

do horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním ohledem na slavjanské živly. 

Už názov cestopisu vypovedá, že Kollárova cesta bola programovo cielená, zameraná 

prioritne na „slavjanské živly“, teda hľadanie pomyselných pamiatok a stôp údajného 

pradávneho slovanského osídlenia severného Talianska. Kollárov cestopis však nie je 

primárne iba enumeráciou videného a prežitého, nie je objektivizovaným, dokumentárnym 

záznamom cesty v priestore a čase, je skôr Kollárovým hľadaním spojitostí medzi apriórne 

formulovanými historickými a filologicko-etymologickými hypotézami a vnímanou realitou, 

ktorú pretvára na mýtus. Kollárova cesta z Pešti „Zadunajským Uhorskom“, Chorvátskom, až 

do Lombardie a Benátska, vrcholí v Benátkach, kde so zaujatím hľadá stopy slovanskej 

etnickej, jazykovej, historickej a umeleckej minulosti, stopy „slovanských živlov“ v mori 

talianskeho obyvateľstva. Medzi množstvom podrobných historických exkurzov, reflexiami 

o výtvarnom umení a umeleckých hodnotách, estetike a filozofii a žánrových výjavov, 

zachytávajúcich atmosféru mesta, sa objavujú sentencie o „pokrvnosti“ Benátok 

so slovanským „holubičím“ národom a snaha dokázať tézu, že „Venetia“, teda Benátky, sú 
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starodávnou „dcerou Slávy“, Slovanmi založenou a dokonca i Slovanmi pomenovanou. 

Realita Benátok sa tak v cestopise pretvára skôr na „realitu“ autorových dojmov, citov, 

reflexií a vízií, autor ju subjektivizuje, prispôsobuje svojmu ideologickému konceptu, aby sa 

v konečnom dôsledku mohla stať integrálnou súčasťou jeho slovanského mýtu. 

Druhý Kollárov cestopis, tzv. Cestopis druhý alebo Druhá cesta do Vlach, 

zachytávajúci jeho druhú taliansku cestu konanú cez Švajčiarsko v roku 1844, zostal 

rukopisným torzom, ktoré vyšlo tlačou až po Kollárovej smrti v roku 1863. Obidva Kollárove 

cestopisy napriek neraz násilnej snahe o slovanský výklad etymológie názvov miest 

a pamiatok, napriek úzkostlivému hľadaniu stôp slovanského osídlenia aj mimo hraníc 

reálneho slovanského sveta, ústiace do mytologických konštrukcií, sú na druhej strane 

dokladom o Kollárovej vysokej erudícií v oblasti európskeho umenia a kultúry a o jeho 

znalostiach iných kultúr, nielen slovanských, ale aj neslovanských. 

Popri Kollárových „náukových“ prácach a cestopisnej próze v 30. a 40. rokoch 

19. storočia vychádzajú aj dva zväzky Kollárových kázní. Prvý zväzok Nedělní, svátečné 

a příležitostné kázně a řeči vychádza v roku 1831 a druhý s názvom Nedělní, svátečné 

a příležitostné kázně a řeči k napomožení pobožné národnosti v roku 1844. Z dobových 

svedectiev vieme, že Kollár v období svojho takmer tridsaťročného kazateľského pôsobenia 

v Pešti napísal a predniesol takmer 1800 kázní. Tlačou v oboch zväzkoch z nich však vyšlo 

dovedna iba 110. Kollár svojimi knihami kázní nadviazal na tradície homiletickej literatúry, 

ktorá bola populárna už v barokovej epoche a ovplyvňovala i vývin našej prózy ešte aj v prvej 

polovici 19. storočia. Ako teológ vo svojich kázňach hľadá kompromis medzi životným 

postojom ovplyvneným racionalizmom a medzi citovými potrebami veriaceho kresťana, 

medzi prísnou kresťanskou morálkou a ideálmi humanity. Rozvíja myšlienky a náboženské 

zásady evanjelickej teológie, obhajuje reformáciu a jej význam v mravnom rozvoji ľudstva, 

pričom do popredia kladie jej duchovný rozmer a význam pre naše národné a kultúrne 

spoločenstvo. Pritom však zostáva hlboko tolerantný k ostatným kresťanským vyznaniam 

a hlása náboženskú znášanlivosť. V Řeči oltářní před zpovědí a Večeři Páně, při slavení třetí 

stoleté památky Augšpurského vyznání a posvědcení nově vystavené školy v Baňské Štávnici 

roku 1830 dne 25. června, zaradenej do prvého zväzku kázní, Kollár k tejto téme konkrétne 

hovorí: „jsme my všickni, i katolíci i evangelíci, jen ratolestí jednoho stromu, jen bratři 

a synové jednoho otce, že obě stránky a ratolesti vedle sebe trvati nejen mohou , ale i mají (...) 



HISTORIA NOVA  5 

 32  

a v tomto svazku aby spolu ruku za ruku kráčeli k jednomu cíli, totiž k oné veliké večeři 

věčného života v nebesích.“49 

Kollár sa vo svojej homiletike nevenuje iba výsostne teologickým témam, ale prináša 

i témy svetské: z jeho kázní zaznievajú myšlienky o slobode, tolerancii, o potrebe osvety 

a vzdelávania, o materinskom jazyku, ale aj o slovanskej vzájomnosti, národe a vlasti, teda 

témy, ktoré rezonovali už v jeho básnickej skladbe Slávy dcera. Príklon k svetskej 

problematike, ktorá sa stala pevnou súčasťou jeho kázní, súvisel s Kollárovým štúdiom 

teológie v nemeckej Jene. Dominujúcim duchovným smerom tu v tomto období bol 

umiernený racionalizmus doznievajúceho osvietenstva reprezentovaný J. Gablerom, ktorý 

orientoval náboženskú prax od úzkeho zamerania na ortodoxne teologické otázky smerom 

k človeku, k výchove a vzdelávaniu a k reflexii aktuálnych spoločenských problémov. Okrem 

toho na Kollára pôsobil aj romantický herderovský a frieseovský idealizmus s predstavou 

harmonického človeka, s túžbou po ideálnych etických hodnotách a myšlienkami národnej 

slobody. Príkladom prepojenia viery a aktuálnych problémov človeka je napríklad Kollárova 

kázeň Které že jsou ty věci, za něž i my podle příkladu Krista život klásti máme (Neděle druhá 

po Velké noci), v ktorej Ján Kollár predkladá hodnotovú hierarchiu „vecí“ hodných Kristovho 

nasledovania, ktoré majú byť základnými hodnotami ľudského života. Do tejto hierarchie 

patria: „1. Pravda a náboženstvo, 2. Poctivost a ctnost, 3. Řeč a národ, 4. Přátelství 

a láska.“50 Konkrétne o pravde a náboženstve Kollár hovorí: „Pravda a náboženstvo, toto 

jsou ty nejpřednější poklady, za které, kde na to přijde, ani sám život litovati nemáme. Pravda 

a náboženstvo jsou nejkrásnějsí koruny lidského života. Kde pravdy a spravedlnosti není, tam 

je blud, tam jsou předsudky a škodlivá pověrčivost; kde pravdy a spravedlnosti není, tam je 

křivda, ubližování, pronásledování nevinného; kde pravdy a spravedlnosti není, tam je život 

bídný, mizerný, nešťastný, takový život, ktorý ani jméno života nezaslouží...“51 

Osobitnou kapitolou v Kollárovom diele sú jeho zberateľské úsilia v oblasti 

slovenského folklóru. Napriek tomu, že vo svojej vlastnej básnickej tvorbe zostal typom 

výsostne artistného básnika, ktorý folklórne formy neakceptoval ako inšpiračné východiská 

svojej poézie, folklór a ľudovú pieseň napriek tomu považoval za vysokú estetickú hodnotu, 

za obraz národného charakteru, jeho histórie a jazyka, za „kľúče od svätyne národnosti“. 

Počiatky Kollárovho záujmu o ľudovú pieseň siahajú do roku 1823, keď spolu s Pavlom 

Jozefom Šafárikom a Jánom Blahoslavom Benediktim vydávajú prvý zväzok zbierky Písně 

                                                 
49 KOLLÁR, Jan. Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči. Pešť : Trattner a Károli, 1831, s. 165. 
50 Tamže, s. 154. 
51 Tamže. 
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světské lidu slovenského v Uhřích. Druhý zväzok zbierky z roku 1827 pripravil už Kollár sám. 

Vrcholom jeho zberateľských aktivít však bolo vydanie rozsiahleho dvojzväzkového diela 

Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách (1834 – 1835), ktoré sa napokon stali 

inšpiračným zdrojom nastupujúcej romantickej generácie. 

V tridsiatych rokoch 19. storočia, v období po vyjdení druhého vydania Slávy dcery, 

keď sa z Kollára básnika stáva skôr bádateľ na poli slovanskej archeológie, filológie 

a mytológie, dozrievajú zároveň jeho zámery napísať vlastný životopis. Podnetom k jeho 

napísaniu boli najmä výzvy poľského slavistu a publicistu Adama Rościszewského. Kollárov 

vlastný životopis vznikal postupne medzi rokmi 1836 – 1842, no tlačou vyšiel až po jeho 

smrti v roku 1863 ako Paměti z mladších let života. Kollárove Pamäti, žánrovo reprezentujúce 

typ memoárovej prózy, zachytávajú oblúk Kollárovho života počnúc rokmi detstva stráveného 

v rodných Mošovciach, študentskými rokmi v Kremnici, Banskej Bystrici a Bratislave 

a končiac obdobím univerzitných štúdií v Jene. Kollárovo autobiografické rozprávanie v sebe 

nesie jednak dokumentárnu dimenziu zachytávajúcu okrem vlastnej životnej cesty aj 

autentickú atmosféru doby, kultúrne pomery a dianie, ale má aj výrazný umelecký rozmer: 

Kollár vo svojich Pamätiach nesleduje výhradne iba fakty vlastného života, neredukuje ho 

na strohý chronologický sled udalostí, práve naopak. Fakty vlastného života umelecky 

pretvára na zážitky transformované do dynamických príbehov a na precítené reflexie 

podávané pútavým a sviežim jazykom. Aj keď Kollárov retrospektívny pohľad na obdobie 

vlastného detstva a mladosti je už podávaný z horizontu jeho životnej skúsenosti – skúsenosti 

básnika, teoretika slovanskej vzájomnosti, kňaza a vedca – z horizontu hodnotovej hierarchie 

zrelého človeka, jeho memoárové rozprávanie si zachováva živosť, cit pre detail a zároveň 

zmysel pre proporcionalitu celku. Kollárove Paměti sa stali nielen prameňom poznania jeho 

života, predovšetkým obdobia, keď sa formoval jeho intelektuálny horizont a formovali sa 

jeho životné ciele a hodnotový svet, ale aj literárnym textom, ktorý má nezastupiteľné miesto 

v dejinách slovenskej memoárovej a autobiografickej prózy. 

Kollárovo tematicky a žánrovo mnohovrstevné dielo ako celok predstavuje nesmierne 

zložitý konglomerát textov, do ktorých pretavil svoj silný intelektuálny potenciál a životné 

skúsenosti. Sú to texty oscilujúce medzi svetom imaginácie a svetom reality, medzi silnou 

básnickou obrazotvornosťou plnou citových vzplanutí, subjektívneho prežívania, apelatívneho 

entuziazmu, ale aj elegizmu a rezignácie a na druhej strane učenosťou a objektivizujúcou 

snahou o celostné uchopenie sveta. Tieto dva horizonty Kollárovho diela spoluvytvárajú 

v rôznej proporcionalite konštrukciu jeho tvorivého gesta, programovo smerujúceho k syntéze 

poézie, vedy a mýtu, špecifického kollárovského slovanského mýtu, sceľujúceho 
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do jednotného celku nielen Kollárovo dielo, prijímané jeho súčasníkmi i nasledovníkmi či už 

súhlasne alebo polemicky, ale zároveň aj mýtu spoluvytvárajúceho recepčný horizont 

obrodeneckej kultúry prvej polovice 19. storočia. 

 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
VOJTECH, Miloslav. Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána 
Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 12-34. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>
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Textologické premeny Slávy dcery 
 
Peter Mráz 
 

Ján Kollár (1793 – 1852) po celý život dopĺňal, prerábal, jazykovo a tematicky 

preskupoval, štylisticky a jazykovo obmieňal svoje najvýznamnejšie dielo, Slávy dceru. 

Vytvoril z nej „krajne syntetickú, uzavretú a nezvratnú“ skladbu, „mýtus a kompendium 

slovanstva”.1 Ak teda spomíname Slávy dceru, nemožno nemyslieť na to, že bola vydaná 

vo viacerých autorských vydaniach, vo viacerých textových verziách. Východiskom Slávy 

dcery (Budín 1824) sa stala prvá časť zbierky Básně Jana Kollára (Praha 1821) s názvom 

Znělky neb Sonety (86 sonetov). Budínska Slávy dcera ve třech zpěvích od Jana Kollára 

obsahovala časomerný Předzpev a 150 sonetov, rozvrhnutých do troch cyklov: I. Sála, 

II. Labe, III. Dunaj. Básnik podobu svojho textu nepokladal za konečnú a po sérii úprav ho 

publikuje ešte dvakrát: v knihe Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Úpelné 

vydání (Pešť 1832, 615 sonetov) a vo vydaní Díla básnická Jana Kollára ve dvou dílích 

(Budín 1845, 622 sonetov). Toto vydanie sa pokladá za tzv. verziu poslednej ruky (t.j. 

za posledné vydanie, ktoré vyšlo za autorovho života a ktoré si sám pripravil). Po Kollárovej 

smrti vyšla reedícia Díl básnických pod názvom Slávy dcera. Báseň lyricko-epická v pěti 

zpěvích od Jana Kollára s přídavkem básní drobnějších. Vydání obnovené a rozmnožené 

(Viedeň 1852). Okrem 622 číslovaných sonetov z predchádzajúceho vydania obsahuje aj 

Dodatok, zahrňujúci 23 básnikových sonetov z rokov 1845 – 1851 s  návodom na ich 

zaradenie do textu Kollárovej skladby. Editor tejto podoby vydania Slávy dcery,2 Cyril Kraus, 

ju podľa básnikovho návodu pre čitateľské potreby prečísloval. V dnešnom čitateľskom 

povedomí tak Kollárovo najvýznamnejšie básnické dielo obsahuje, v zhode s jeho posledným 

autorským zámerom, Předzpěv a 645 číslovaných sonetov v piatich spevoch: I. Sála II. Labe, 

Rén, Veltava III. Dunaj IV. Lethe a V. Acheron. Integrálnou súčasťou širšieho poňatia 

kritického vydania tejto verzie Slávy dcery, ktorého vydanie by prospelo hlbšiemu výskumu 

básnikovho diela, je ale aj spis Výklad čili přímětky a vysvětlivky k Slávy dceře (Pešť 1832). 

Kollár ho napísal, cítiac potrebu komentovania jej obsahu, popri „úpelnom” vydaní z roku 

1832. Básnik nepoňal Výklad ako kritický aparát textu, ale len ako príručku, vysvetľujúcu 

čitateľovi narážky na osobnosti, filologické, archeologické, etymologické, geografické 

a historické výklady v texte Slávy dcery sa objavujúcich reálií. Súčasťou autorského zámeru 

                                                 
1 MACURA, Vladimír. Český a slovenský romantismus ve sporu s romantismem. In Český romantismus 
v evropském kontextu. Praha : UČSL, 1993, s. 35. 
2 KOLLÁR, Ján. Dielo I. Básne. Ed. Cyril Kraus. Bratislava : Tatran, 2001. 
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pri koncipovaní Slávy dcery boli, pravdepodobne, aj básne Vlastenec3 a Bývali jsme.4 Josef 

Jungmann, editor Básní, ich z obáv pred cenzúrou z kontextu zbierky vynechal. V našom 

príspevku, s ohľadom na čitateľskú prístupnosť Kollárovho textu, porovnávame vydanie Slávy 

dcery z roku 1824 a vydanie z roku 1852.5 

Najmenšie zmeny podstúpil Předzpěv. Ťažiskovou zmenou je jeho rozšírenie o tri 

elegické distichá. Vo vydaní z roku 1824 nasleduje po distichu Zardi se, závistná teutonie, 

sousedo Slávy, / tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruky známe básnikovo distichon Sám 

svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, / ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.6 

V roku 1852 je medzi ne vložené dvojveršie, obhajujúce príčinu privolávania trestu 

na nepriateľa Slovanstva: Neb kreve nikde tolik nevylil černidlaže žádný / nepřítel, co vylil 

k záhubě Slávy Němec.7 Toto distichon je vyvážením diskrepancie medzi prianím si smrti 

nepriateľa a biblickou direktívou odpustenia nepriateľovi, na druhej strane je implicitným 

dovolávaním sa starozákonného pravidla spravodlivej odplaty „Oko za oko, zub za zub“. 

Ďalšia odlišnosť je v úvode druhej polovice Předzpěvu. V Slávy dcere z roku 1824 

nasleduje po distichu Neb tak přehluboko vtlačila znaky Sláva synům svým, / místo že jich 

vymazat nikde nemůže ni čas. dvojveršie Odrodilí synové však své sami matce začasto, / bič 

macechy kříšné oblizujíce, lají.8 V roku 1852 nachádzame medzi ne vložené ďalšie dve 

distichá, poukazujúce na položenie Lužických Srbov, ktorých „krv“ (Slovanstvo v povahe 

a vo výzore) je nezmazateľná. Implicitne v nich cítime aj narážku na, pre Kollára 

nepochopiteľné a neprijateľné, nepriateľstvo Poliakov a Rusov: Jak dvě řeky, spojilo když 

i jich vody jedno řečiště, / předce i po drahné cestě je barva delí: / Rovně tyto zmatené 

násilnou národy vojnou, / až posavád loučí dvůj očividně život.9 

Medzi podobami Předzpěvu nachádzame aj viaceré lexikálne diferenciácie. Kým 

v roku 1824 čítame distichá Jak včely med zavoníc, kradné se do oule cizího / stádně hrnou 

a v něm matku i dítky bijí, / tak tu domu vlastní podroben pán, chytře mu vlezlý / slouha drží 

těžký smutně na hrdle řetez,10 vo vydaní z roku 1852 už nachádzame verše Jak včely med 

zavoníc, kradné se do oule cizího / hernou stádně  a pak matku i dítky bijí: / Tak tu domu 

                                                 
3 Vlastenec, pôvodne zamýšľaný ako epilóg sonetového cyklu Básní, bol prvý raz uverejnený v  Spisoch Jana 
Kollára (Praha 1862). 
4 Publikovaná až vo vydaní Sebrané drobné básne od Jana Kollára (Praha 1903). 
5 Text básne Slávy dcera ve třech zpěvích od Jana Kollára. (Budín 1824) citujeme z KOLLÁR, ref. 6. Báseň 
Slávy dcera, lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. (Pešť 1852) citujeme z Krausom prečíslovaného vydania 
KOLLÁR, ref. 2. 
6 KOLLÁR, Ján. Slávy dcera. Bratislava : Tatran, 1974, s. 8. 
7 KOLLÁR, ref. 2, s. 36. 
8 KOLLÁR, ref. 6, s. 9. 
9 KOLLÁR, ref. 2, s. 38. 
10 KOLLÁR, ref. 6, s. 9. 
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vlastní podroben pán, chytře mu vlezlý / soused ovil těžký smutně o herdlo řetěz.11 Nami 

zvýraznené odlišnosti v použitých slovných tvaroch svojím lexikálnym významom menia 

význam celého disticha. V prvej verzii sa zo sluhu stáva pán, čo by mohlo voľne 

korešpondovať s Hegelovou Fenomenológiou ducha (1807). Kým ale Hegel v podkapitole 

Pán a rab podáva filozofický dôkaz jednoty nevyhnutnej závislosti existencie vládcu 

a ovládaného, Kollárovo distichon Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, / ten, 

kdo do pout jímá otroky, sám je otrok túto nevyhnutnosť nepozná, chápe ju len ako morálnu 

možnosť.12 Hegelovo podobenstvo o pánovi a rabovi „dospieva k fascinujúcemu zvratu, 

pretože pán sa stáva závislým na rabovi nielen pokiaľ ide o živobitie a pohodlie, ale aj pokiaľ 

ide o jeho sebauvedomenie. Pánom je totiž len do tej miery, pokiaľ ho rab za takého uznáva 

a tento fakt je ešte väčšmi skľučujúci, ak sa ten druhý nestavia otvorene na odpor, ale celkom 

zjavne a úplne sa podriaďuje. Nemožno totiž dosiahnuť sebapotvrdenie u človeka, ktorý stále 

iba pritakáva“.13 V konečnej verzii Slávy dcery sa motív pána a raba prenáša do súvekej 

reality, zosilnenej dotykovým vnemom z percipovaného textu (“soused ovil”). Kollár 

metaforicky skonkrétnil dejinný fakt ovládnutia Lužických Srbov Germánmi a ukázal, 

že dosiahnutie seba-potvrdenia Lužických Srbov je v tomto stave nemožné. Skonkrétnenie 

motívu pána a raba vo vývine Kollárových úprav textu Slávy dcery posúva významové 

vyznenie skladby z roviny „všeľudského“ do „konkrétneho“. 

Ďalšie rozdiely medzi podobami Předzpěvu sú buď gradáciou obrazu [napr. 1824: 

Aj zde leží zem ta, před okem mým smutně slzícím oproti 1852: Ai, zde leží zem ta, před okem 

mým selzy ronícím], alebo jeho zjemnením a prenesením ťažiska na konotačné vyznenie 

[napr. 1824: O věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící, / ó, krajino všeliké slávy i hanby plná! 

oproti 1852: O, věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící, / o, krajino, všeliké slávy i hanby 

obraz!].14 

V sonetovom cykle Slávy dcery podstúpili najmarkantnejšie zmeny druhý a tretí spev: 

Labe a Dunaj (v rozšírených vydaniach od roku 1832 zvané Labe, Rén, Vltava resp. Dunaj). 

Textologické zmeny Slávy dcery sa týkali najmä poradia zneliek, ich preskupovania 

a vsádzania do nových kontextov a lexikálnymi zmenami v rámci jednotlivých sonetov, čím 

sa obmieňa aj ich ideové a tematické vyznenie. Dopĺňaním rozsahu spevov o nové sonety 

Kollár „pôvodný básnický text skomplikoval, pričom zastrel i pôvodne ľúbostný charakter 

                                                 
11 KOLLÁR, ref. 2, s. 37. 
12 KOLLÁR, ref. 6, s. 8. 
13 SOLOMON, Robert C. Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Nitra : Enigma, 1996, s. 77-78. 
14 KOLLÁR, ref. 6, s. 7 a KOLLÁR, ref. 2, s. 36. 
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básnickej skladby“.15 Autor opustil preromantické vyznenie svojich veršov a vrátil sa 

ku klasicistickým princípom literatúry ako prostriedku výchovy. Výchovné zacielenie Slávy 

dcery smeruje jednak „k činorodému vlastenectvu, prezentovanému ako najvyššia cnosť 

zdobiaca ľudského jedinca, ale na druhej strane má výraznú didakticko-moralistickú podobu 

posolstva smerujúceho k napĺňaniu tradičných etických a mravných hodnôt, cností 

a humanistických ideálov“.16 Kollár týmto postupom vytváral básnickú paralelu k svojej 

homiletickej tvorbe, zhrnutej v knihe Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči (Pešť 

1831).17 

Kontext sonetového cyklu zneliek č. 73 – 76 Slávy dcery z roku 1824 je prestúpený 

apelatívnym subjektivizmom. V znelke č. 73 sa dočítame: Nuže, pokud srdce mladé bije, / 

hleďme štěstí vlasti laskavé! […] Krásněji se nikdo nehonosí / smělým čelem, jako vlastenec, / 

jenž v svém srdci celý národ nosí,18 v znelke č. 74 badáme už stupňovanie naznačeného 

apelatívneho sujektivizmu: […] hněv se blíží k zuřivosti, / vida lidi, v kterých nebije / ani 

k hříchu srdce ani k cnosti.19 Vyvrcholí to slávnym zvolaním: To jsou, v kterých duše hnije 

živá, / hnusné bez balzamu Mumie: / nebo kdo chce žíti, nech se kývá,20 za ktorým nasleduje 

znelka č. 75: Stíny Lauritasů, Svatopluků, / jak vás možno z hrobu vyvésti, / by ste uviděli 

neřesti / národu a hanbu svojich vnuků, // netoužících ani střely luku / ku slobodě vzíti 

do pěsti […] Nám krev milou cizí žízeň chlastá, / a syn, slávy otců neznaje, / ještě svojím 

otroctvím se chvastá!21 Táto znelka je predohrou známeho apelatívno-didaktického sonetu č. 

76, z ktorého sú najznámejšie úvodné verše Pracuj každý s chutí usilovnou / na národu roli 

dědičné, / cesty mohou býti rozličné, / jenom vůli  všickni mějme rovnou.22 

V poslednej verzii Slávy dcery (1852) sa znelka č. 75 nachádza v kontexte odlišnom 

svojím zacielením. Kým vydanie z roku 1824 je apelom smerom k jednotlivcovi, vydanie 

z roku 1852 zasahuje kolektív. Citovanej znelke č. 272 Stíny Lauritasů, Svatopluků […] 

predchádzajú verše Všecko máme, věřte moji drazí / spoluvlastenci a přátelé […] řeč i zpěvy 

máme veselé, / svornost jen a osvěta nám schází! (zn. č. 269),23 vystupňované 

                                                 
15 VOJTECH, Miloslav. Literatúra, literárna história a medziliterárnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2004, s. 42. 
16 Tamže, s. 46-47. 
17 Upozornil na to už Jozef Miloslav Hurban v eseji Slovensko a jeho život literárny: „To, čo pojal Kollár 
ako básnik v Slávy dcere, to isté rozvodnil vo svojich kázňach a rečiach.“ HURBAN, Jozef Miloslav. Slovensko 
a jeho život literárny. In Dielo II. Bratislava : Tatran, 1983, s. 170. 
18 KOLLÁR, ref. 6, s. 54. 
19 Tamže. Znelka č. 74 (1824) má vo vydaní z roku 1852 číslo 11 a je v speve Sála. KOLLÁR, ref. 2, s. 45. 
20 KOLLÁR, ref. 6, s. 55. 
21 Tamže, s. 55. 
22 Tamže, s. 55. 
23 KOLLÁR, ref. 2, s. 174. 
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do všeslovanského zvolania Slavové! Vy ducha nesvorného, / živí v rozbrojích a hryzotě / jdite 

všickni spolu jednotě / od uhlí se učit řeřavého […] Učiňte tu radost milé matce, / Rusi, Serbi, 

Češi, Poláci, / žíte svorně jako jedno stádce! (zn. č. 270) a zavŕšené konštatovaním vedomia si 

práce na vízii spoločenstva Slovanov: Vítězství to nechci, jenž by padlo / z nebe dolů na zem 

bez potu, / volím chudou směs a mrákotu (zn. č. 271).24 Znelka č. 272 (v r. 1824 č. 75) 

nasleduje ako vyvrcholenie týchto myšlienok a predznamenanie uvedomenia si nutnosti 

vlastnej životnej cesty spätej s národom: Národ můj jest zarputilý otčím / a vlast nepříznivá 

macecha, / proto, jako syn jenž zanechá / rodičů dům, po světě se točím: / Za obě ty ztráty 

hledati šel / aspoň v lásce jsem si náhradu, / ale z deště pode žlab jsem přišel.25 Možnosť 

úspechu svojej cesty vidí v atribúte trpezlivosti. 

Zaujímavým kompozičným presunom sa javí byť v Slávy dcere z roku 1852 

umiestnenie znelky č. 332. V porovnaní s jej pôvodným znením z roku 1824 v zn. č. 83, má, 

okrem typických kollárovských hláskoslovných zmien, rovnaké znenie: Do zlých časů, Bůh to 

s nebe vidí! / naše živobytí upadlo, / až se strašné jejich zercadlo / ruka očím odekrýti stydí; // 

zmatek točí krajin běh i lidí, / duch má závrat, serdce uvadlo, / ba, o, nové světa divadlo! / 

Sám už sebe rozum nenávidí: / Se svobodoi válčí nesvoboda, / pravda sluje nyní neštěstí / 

a cnost ředne jako stará moda; // najhorší pak ta jest chyba věku, / že, ač cítí osten bolestí, / 

nemoc tají a smích činí z léku.26 

V trojspevovej Slávy dcere z roku 1824 predchádza v speve Labe citovanému sonetu 

znelka, ktorej moralisticko-didaktické vyznenie je jednou z najznámejších Kollárových 

sentencií o vzťahu k národu, v ktorej básnik „nevděk ku národu svému“ radí medzi tie 

najväčšie poklesky človeka: Však znám draka s tváří černochudou, / proti němuž tyto úlomky / 

hříchů ještě sněhu bělší budou; // ten sám loupí, repce, učí zlému, / bije sebe, předky, 

potomky, / a zní: nevděk ku národu svému.27 Podľa Miloslava Vojtecha môžeme v tomto 

básnikovom posolstve pozorovať „dôraz na symbiózu kresťanského náboženstva a mravnosti, 

ktorá pramenila v herderovskej estetike, korigovanej v intenciách nastupujúceho romantizmu 

Jakubom Friedrichom Friesom (1778 – 1843), ktorého prednášky Kollár navštevoval počas 

svojho pobytu v Jene“.28 Myšlienka hriešnosti, prameniacej z nevďačnosti národu, sa 

v menšej intenzite zopakuje aj v sonete č. 84, najmä v jeho poslednom tercete: Nepřipisuj 

svaté jméno vlasti / kraji tomu, v kterém bydlíme, / pravou vlast jen v srdci nosíme, / tuto nelze 

                                                 
24 KOLLÁR, ref. 2, s. 175. 
25 Tamže, s. 177. 
26 Tamže, s. 207. 
27 KOLLÁR, ref. 6, s. 59. 
28 VOJTECH, ref. 15, s. 50. 
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bíti ani krásti. // Dnes neb zítra vraha zemi másti / a lid v jarmě jeho vidíme; / přece, když se 

duchem spojíme, / vlast je celá v každém svazku části. // Vzácný ovšem citu nevinnému / jest i 

háj ten, řeka, chalupa, / kterou praděd nechal vnuku svému: // ale meze vlasti nerozborné, / 

jichž se bojí tknouti potupa, / jsou jen mravy, řeč a mysli svorné.29 Znelka č. 83 tým dostáva 

funkciu homiletického zamyslenia sa a prostredníka medzi duchovným (hriech – nevďak 

k národu) a pozemským (hranice vlasti – rovnaká reč, mravy a vzdelanie). 

V päťspevovej Slávy dcere z roku 1852 je znelka č. 83 Do zlých časů, Bůh to z nebe 

vidí… umiestnená pod číslom 332 do tretieho spevu Dunaj. Predchádza jej sonet č. 331, ktorá 

má v roku 1824 v speve Labe číslo 87. Obsahuje známy básnicky dôraz na pravdu, majúci 

v protestantskej línii slovenskej obrodeneckej poézie prekollárovskej i pokollárovskej silnú 

tradíciu:30 Člověk loupí, jestli nerozdává, / nemluví-li pravdu, zlořečí, / zločincem se 

nečinením stává; // on jen tolik platí, kolik dělá, / když se tedy hnilost člověčí / cnosti bojí, 

proč je k hříchům smělá? Táto znelka navyše obsahuje aj známe Kollárovo výchovné 

posolstvo, dôraz na aktivitu jednotlivca. Protiklad aktivita – pasivita vyhrocuje básnik 

jednoduchým poukazom na aktivitu: tu cnost má i kámen, z lenivosti / též zle nečinívá 

blížnímu ….31 Po znelke č. 332, v ktorej sa moment pasivity vyhrocuje poukazom 

na prevrátenie poriadku sveta, na jeho falošnosť: najhorší pak ta jest chyba věku, / že, ač cítí 

osten bolestí, / nemoc tají a smích činí z léku,32 sa nám Kollár prihovára subjektivizovaným 

ponorom do vlastnej mysle: Sám sem někdy myslel, že už svému / losu vzdorovati nebudu, / 

ani odpor klásti osudu, / jenž můj národ tlačí, ohromnému; //svět se předce nehne kvůli tvému 

/ asnad mámivému přeludu, / a kdo může říci bez studu: / Toto učiň! Bohu všemoudrému?,33 

aby v nasledujúcich znelkách upadol do smútku z konania vlastného národa a utiekaniu sa 

k Bohu a k neutíchajúcim výzvam k činu: Stokráte sem mluvil, teď už křičím / k vám, 

rozkydaní Slávové!  Buďme celek a ne drobtové, / buďme aneb všecko, aneb ničím (zn. číslo 

337).34 

Obdobne sa do nového kontextu dostávajú aj znelky č. 182 (v roku 1824 č. 67), č. 228 

(č. 59), č. 233 (č. 69), č. 246 (č. 66), č. 250 (č. 82), č. 267 (č. 72), č. 283 (č. 71), č. 287 

(č. 100), č. 312, 314, 315 (č. 89, 90, 91 ), č. 317 (č. 128), č. 329 (č. 81) a mnohé ďalšie. 

 

                                                 
29 VOJTECH, ref. 15, s. 60. 
30 Miloslav Vojtech ju vidí v diele Bohuslava Tablica (básne Svobodné volení, Spisovatel a Pravda z Poezyí – 
1806 – 1812) a vo viacerých básňach Pavla Országha Hviezdoslava. Pozri Tamže, s. 51. 
31 KOLLÁR, ref. 2, s. 207. 
32 Tamže, s. 207. 
33 Tamže, s. 207-208. 
34 Tamže, s. 209. 
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Z pohľadu zmeny lexiky je zaujímavou napríklad znelka č. 364 (v 1824 č. 133): 

Znášli kraj ten, ony ráje věčné, 
vlast tu krás a duchů palouky, 
kde se cnost a láska za ruky 
vedou, kráčíc v záři ve slunečné? 
 

Slávy dcera 182435 

Znáš-li kraj ten, tu vlast Slávy věčné, 
ráj všech krás a duchů palouky 
kde se cnost a láska za ruky 
vedou, kráčíc v záři ve slunečné? 
 

Slávy dcera 185236 

 
Zmeny nastali v zámene toponymickej identifikácie „kraj – věčný ráj – vlast krás“ 

a „kraj – vlast Slávy“ – ráj krás. Citovanou znelkou sa v oboch verziách Slávy dcery prihovára 

Mínin duch básnikovi. Naoko drobnou lexikálnou prešmyčkou zostáva vyznenie Slávy dcery 

z roku 1824 všeľudským resp. bez konkrétne vypovedaného adresáta, kým vydanie z roku 

1852 je zacielené na ideálne, pre Kollára konkrétne, spoločenstvo obývané Slovanmi, na vlast 

Slávy věčné.  

Smerovaním od Slávy dcery z roku 1824, čiastočne zacielenej na národ a cezeň 

na ľudstvo, k explicitnému vyzdvihovaniu idey Slovanstva vo verzii z roku 1852, narušil 

Kollár univerzálne vyznenie svojej práce. Transformoval ju na dielo takmer nepodobné 

svojmu ideovému, tematickému a literárnosmerovému východisku. Narúšanie sa dialo 

paralelne so zastieraním ľúbostných motívov, ktoré boli spolupodnetom k vzniku sonetového 

cyklu už v zbierke Básně Jana Kollára (1821), a ktoré určovali aj preromantickú tvár Slávy 

dcery z roku 1824. Básnik prechádza z intímne pociťovaného prežívania lásky a vlastného 

„ja“ k všeobecným tézam, výrokom o láske a partnerstve. Tzv. „úpelným“ vydaním z roku 

1832 započal Kollár cestu premien, ukončenú až vydaním Slávy dcery z roku 1852. Kollárova 

skladba textologickým vývinom stráca preromantický subjektivizmus a nadobúda znaky 

klasicistickej didaktickosti, čo je z hľadiska literárnosmerových tendencií paradoxné. Slávy 

dcera sa javí ako závažný textologický problém. Nahliadli sme len na niektoré zmeny, 

reprezentujúce diferencie medzi jednotlivými autorskými podobami textu Kollárovho 

„celoživotného básnického diela“. Hlavnými textologickými zmenami sú, popri 

permanentnom dopĺňaní rozsahu textu, preskupovanie jednotlivých sonetov, vytváranie 

nových tematických a ideových kontextov, zasadzovanie zneliek do odlišných sonetových 

cyklov a spevov a v neposlednom rade aj zmeny lexikálnej roviny jednotlivých častí textu. 

Smerovanie Slávy dcery spelo od zacielenia na ľudstvo a všeobecné idey koexistujúce 

s bytostne intímnymi ideami ku konkrétnemu zacieleniu na Slovanstvo, národ, apelatívnosť 

                                                 
35 KOLLÁR, ref. 6, s. 88. 
36 KOLLÁR, ref. 2, s. 223. 



HISTORIA NOVA  5 

 42  

a didaktickosť. Dôkazom sú aj spevy Lethe a Acheron, v ktorých sa Kollár stáva 

posudzovateľom úlohy jednotlivých osobností Slovanstva v jeho historickom vývine. 

V týchto spevoch Slávy dcery sa preromantické motívy strácajú takmer bez stopy, Mína už nie 

je objektom básnikovej lásky, ale len mimo reality sveta existujúca „informátorka“ 

o slovanskom nebi a pekle, čím sa literárnosmerový a textologický prerod Kollárovej lyricko-

epickej skladby uzatvoril. S ohľadom na tieto fakty by pre čitateľské potreby bolo 

relevantnejšie vydávať jej trosjspevovú verziu z roku 1824, čím by sa uprednostnilo 

literárnoestetické hľadisko pred textologickým. Práve takýmto, čitateľským vydaním je edícia 

Miloslava Vojtecha Ján Kollár: Dielo (Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010),37 

ktorá Kollárovu Slávy dceru prináša v jej čitateľsky najpútavejšej textovej podobe. 

 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MRÁZ, Peter. Textologické premeny Slávy dcery. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. 
[online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 35-42. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>

                                                 
37 KOLLÁR, Ján. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava : Kalligram, 2010. 
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Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii* 
 
Peter Podolan 
 

Ján Kollár (1793 – 1852) bol nesmierne všestrannou osobnosťou, ktorej činnosť sa 

neobmedzovala iba na rámec humanitných vied, ale tiež na módne typy vied prírodných. 

Okrem ideologických spisov a šírenia celého spektra svojich nacionálnych myšlienok 

prostredníctvom kázní či už prednesených, alebo vydaných v tlačenej forme, alebo v poézii, 

okrem záujmu o uchovanie národného kultúrneho dedičstva v hmotnej i nehmotnej forme, sa 

Kollár snažil vypracovať i vedecké postuláty ako oporu svojich konceptov.1 

Korene Kollárovho vnímania histórie najmä v zmysle minulosti slovanského národa 

môžeme nájsť už v najranejších dielach. Podobné je to s rámcom jeho metodológie. Kollár 

bol vo svojich názoroch v zásade konzervatívny, obyčajne ich skôr rozvíjal ako menil. 

Napríklad etymologizovanie mu bolo vlastné už od skorého veku. S jeho vedeckým dosahom 

ho údajne zoznámil Jozef Dobrovský, resp. túto informáciu úmyselne podsúva publiku, 

aby tak legalizoval svojrázne využívanie tejto vedecky nebezpečnej metódy, ktorej sa nikdy 

nevzdal. 

Prvé doklady jeho záujmu o históriu môžeme doložiť počas cesty do Jeny, 

ale pravdepodobne si ho vybudoval už skôr. Avšak až v univerzitnom prostredí Jeny dospel 

k odbornému štúdiu historickej faktografie, o čom svedčí napríklad Kollárov spor 

s profesorom Henrichom Ludenom o slavinitu niektorých božstiev. Najpravdepodobnejším 

dôvodom príklonu k histórii bolo predovšetkým hľadanie opôr proti útokom neslovanských 

spisovateľov presadzujúcich vlastnú nacionálnu nadradenosť a tiež pre samodefiníciu 

slovanského národa. Preto bol ohraničený i výber historických tém, ktorými sa Kollár 

zaoberal. Jeho podobu určovali dva základné faktory – autorov bezprostredný 

(či sprostredkovaný) emotívny zážitok (nostalgia) a rovnako „programové“ témy strategicky 

určené pre verejnosť s dôrazom na informatívny a edukatívny charakter. 

Pre Kollára charakteristickým okruhom problematík bol súbor tém spojených 

s odnárodnením Slovanov a potom pozitívne príklady ako dobré vlastnosti, obdivuhodné 

charaktery osobností, a pod. Kým prvá oblasť preukazuje isté črty národného martýrstva 

a príklady zlého riešenia situácie v minulosti, čo malo smerom dovnútra národa akýsi 

                                                 
* Príspevok vznikol ako výstup projektu „Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej 
(juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus“ – VEGA 2/0208/10. 
1 O základných postulátoch, obľúbených témach, metodológii a prameňoch pozri PODOLAN, Peter. Aspekty 
slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In Forum historiae, I, č. 1, 2007. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-
1.pdf> 
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integračný význam, v prípade druhej oblasti Kollár vytvára jednak ideálnu líniu charakteru 

národa, ktorá (ak náhodou nie je prítomná) sa má naplniť, opäť má i integračnú funkciu 

pri vymedzení s inými národmi, zároveň pre vonkajší svet predstavuje akúsi výkladnú skriňu. 

Takto precizované témy sú odrazom Kollárovho výroku: „Cokoli zajisté v dějinách 

v zeměpisu, v uměních našeho jest, paběrkujeme a kořistujeme to pro velikou budoucnost, 

přivlastníme to sobě a národu.“2 Tento výrok súvisí v mnohých ohľadoch s inou jeho 

myšlienkou – „U všech nových národů i dávných / chválu měli vážní předkové / i my vlastenci 

a bratrové / slavme slavně slávu Slavov slavných!“3 Kollár sa teda programovo stal 

hlásateľom či obnovovateľom minulej slávy Slovanov.4 

Pri hľadaní Kollárovho záujmu o odnárodňovanie v dejinách nesmieme zabúdať 

na skutočnosť, že sa Kollár v Sasku (Durínsku) dostal do prostredia, ktoré – hoci kedysi 

kompaktne obývané Slovanmi – si v 19. storočí zachovalo iba málo odkazov na toto obdobie. 

Pre Kollára to bol odstrašujúci príklad, s ktorým sa snažil oboznámiť širšiu verejnosť, 

aby zabránil jeho opakovaniu okrem iného aj na území Uhorska. Keďže sa maďarský 

nacionalizmus na začiatku 20-tych rokov 19. storočia v Uhorsku ešte neprejavoval vo svojej 

vyhrotenej forme a súčasne preto, lebo mal Kollár z detstva viac empirických vnemov skôr 

z kontaktov s nemeckým etnikom, vyhranil svoje postoje najprv týmto smerom. Je evidentné, 

že charakter nacionálneho života v nemeckých krajinách a jeho nadradený prístup voči iným 

národom Kollára v jeho prístupe ešte viac utvrdzovali. Snažil sa objasniť ako proces 

asimilácie tamojších Slovanov prebiehal, čo ho nutne doviedlo k štúdiu historických 

prameňov. 

Typické elegické zafarbenie vnímania ponemčenia polabských Slovanov súvisí podľa 

nášho názoru bezprostredne so situáciou okolo jeho vzťahu s Friederikou Schmidtovou. 

Nešťastná (zrejme jednostranná) láska a následné depresívne pocity sa pretavili aj 

do zobrazenia smutného osudu a nostalgie za starými, slávnymi časmi. Druhú líniu elegického 

prístupu predstavovala staršia evanjelická spisba. Zakonzervovaný smútok za Friederikou 
                                                 
2 KOLLÁR, Jan. Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním 
ohledem na slavjanské živly roku 1841 konanou a sepsanou od Jana Kollára. S vyobrazeními, též i se slovníkem 
slavjanských umělcův všech kmenův od nejstarších časův k nynějšímu věku, s krátkým životopisem a udáním 
znamenitéjších, zvláště národních výtvorův. Ed. Jan Jakubec. Praha : 1907, s. 10. (ďalej len Cestopis) 
3 Znelka II, 217. Slávy dcera [1852] In KOLLÁR, Ján Dielo I. Básne. Ed. Cyril Kraus. Bratislava . Tatran, 2001, 
s. 148. Veľmi podobne sa vyjadril v kázni Obraz výtečného predchůdce a původce reformace mistra Jana Husa 
pôvodne v II. zv. Nedělních... kázní a řečí. (Pešť 1844). KOLLÁR, Jan. Nedělní, svátečné a příležitostné kázně 
a řeči. Výbor. Ed. Lenka Kusáková. Praha : Kalich, 1995, s. 98-115; 101. 
4 Porovnaj aj kázeň O dobrých vlastnostiach... – „...najlepší muži a rečníci [...] svojmu národu hneď jeho 
slávnych predkov a pôvodcov, hneď jeho znamenité činy v umení a bojoch často pripamätávali, rozplameňujúc 
ich tak k istej záchove a rozšíreniu svojho mena...“ KOLLÁR, Ján. O dobrých vlastnostiach národa slovanského. 
In KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. Ed. a prel. Karol Goláň a Karol Rosenbaum. Bratislava : 
Tatran, 1972, s. 218. 
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a postupné rozširovanie Kollárových znalostí o historickom osídlení Slovanov spôsobilo, 

že sa u neho myšlienka o dávnom slovanskom osídlení v 19. storočí už neslovanských krajín 

hlboko zakorenila. 

Takéto chápanie nakoniec nebolo apriori nesprávne a čiastočne sa zhodovalo 

s historickou realitou. Kollár konkrétne v Sasku hľadal stopy slovanského osídlenia pomocou 

analýzy miestnych názvov, mien riek, vrchov a pod. Hoci tak prirodzene dospel k mnohým 

nesprávnym výsledkom, v tomto prípade mali jeho zistenia aspoň racionálny podklad. 

Z dnešného hľadiska sú niektoré etymologické konštrukcie až komické, Kollár však 

vo výsledky svojej metódy úprimne veril. Na základe nemeckého príkladu takýto postup 

aplikoval postupne na takmer celé územie Európy. Slovanská mapa Európy následne úzko 

súvisela i s jeho poznávacími cestami. Vyznával pritom myšlienku, že správne môžu detaily 

postrehnúť iba slovanskí bádatelia“ „...anť je to už časem, deštěm a prachem tak zmařeno, 

že sa ani pozornosti hodno býti nevidí; a musejúť tam oči cvičného slavisty přijíti, aby sobě 

toho povšimnuly.“5 Analogickým k nemeckým krajinám je prípad starej Itálie, ktorej údajný 

pôvodný slovanský charakter predstavuje extrémny prípad, aj keď odráža skutočné etnické 

odlišnosti regiónov v dávnej minulosti. 

Pri opise „pôvodne“ slovanských území sa Kollár takmer vždy venoval i samotnému 

procesu odnárodnenia. Hoci tejto problematike sám prenechal v takmer všetkých svojich 

dielach pomerne veľa priestoru, deklaratívne žiadal, aby niekto napísal „Historii 

odnárodňování Slavjanův v Europě, obzvlášte pak Němčení jich v Germanii“ od najstarších 

až do najnovších časov.6 

Z tohto hľadiska obzvlášť negatívne vykreslil najmä spôsoby Nemcov, 

„odnárodnenie“ Slovanov v Itálii mu až tak nevadilo.7 Táto nerovnomernosť prístupu súvisí 

s porovnaním relatívnej úrovne kultúrneho rozvoja. Kollárovo chápanie primitívnej kultúry 

starých Germánov, ktorá sa nevyrovnala ani slovanskej, našla protiklad v prípade gréckej, 

resp. latinskej klasickej kultúry.8 

Konštantným prvkom Kollárových nielen historiografických diel je aj vymedzenie 

charakteru Slovanov, definované v jeho známej kázni O dobrých vlastnostiach slovanského 

národa (1822). Hoci ovplyvnenie Herderovým charakteropisom Slovanov je evidentné, 
                                                 
5 List Jána Kollára Pavlovi Jozefovi Šafárikovi z 12. septembra 1836, AMBRUŠ, Jozef. Listy Jána Kollára I. 
Martin : Matica slovenská, 1991, s. 158-160. 
6 Cestopis, s. 392. 
7 Tamže, s. 391. 
8 KOLLÁR, Jan. Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách 
a v bájesloví, zvláště v řeči a literatuře nejdávnejších vlaských a sousedních kmenů, ze kterých je zřejmo, že mezi 
prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiné četnější byli. Vídeň : V císařské dvorské a státní 
tiskárně, 1853, s. XI. (ďalej iba Staroitalia) 
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Kollár aj v tomto prípade vychádzal aj z vlastných skúseností (napr. obraz na poli spievajúcej 

slovenskej sedliačky pri práci v Turci). Pre historiografiu je podstatné, že jednotlivé vlastnosti 

sa snažil podporiť dokladmi z najhlbšej minulosti. Vlastnosti Slovanov mali významne 

ovplyvniť ich dejinné správanie. Medzi obrazmi charakteru Slovanov starých a súdobých 

(19. storočie) však nenájdeme podstatné rozdiely. Degradáciu niektorých čŕt Kollár 

vysvetľoval vplyvom iných etník a násilím. Pretože odlíšenie sa od iných v protiklade oni – 

my je jedným zo základných princípov skupinovej identifikácie, v tomto prípade nacionálnej 

a súčasne pre skutočnosť, že bolo takého vymedzenie žiadané „obrodeneckou“ verejnosťou, 

stali sa Kollárom načrtnuté vlastnosti stereotypom, ktorý je vo svojej podstate udržiavaný až 

podnes. Treba ale pripomenúť, že Kollár bol v značnej miere vlastne iba zostavovateľom 

tohto obrazu, využíval staršie koncepty a myšlienky iných autorov. 

Idea „práce pre národ“ bola v období formovania Kollárovej osobnosti módna. 

Vzdelávanie (i v histórii národa) považovali za dôležité aj Kollárovi profesori Henrich Luden 

a Ján Filip Gabler, no Kollár si podobnú predstavu pravdepodobne vytvoril ešte v Uhorsku. 

Rétoricky nadaný Kollár si čoskoro našiel niekoľko ciest a možností ako uskutočňovať svoju 

ambíciu vzdelávania a výchovy národa nielen k sebauvedomeniu, ale i rozvoja najmä svojej 

kultúrnej úrovne. 

Nacionálne ambície, kde samozrejme obraz minulosti zohrával veľmi významnú 

úlohu, tak našli svoje miesto v Kollárových kázňach. Aby mohol šíriť svoje myšlienky ďalej 

než do okruhu evanjelickej cirkvi a. v. v Pešti, vydával svoje príhovory tlačou. Ďalšou 

z foriem bola poézia, prenášajúca mnohé „zašifrované“ myšlienky. Najvýraznejšie túto 

tendenciu môžeme vidieť na zbierke Slávy dcera, ktorá sa stala v podstate Kollárovým 

celoživotným dielom, kvôli jeho neustálej práci na jej zdokonaľovaní. Pretože symboly 

a „šifry“ ale koniec koncov aj reálne historické udalosti sa nakoniec stali nezrozumiteľnými aj 

kvôli slabému rozsahu „slovanského“ vzdelania, Kollár vydal vlastný výklad k tomuto dielu, 

pričom vlastne ide o edíciu najmä historiografického materiálu, ešte rozširujúcu okruh 

informácií viažuci sa k jednotlivým znelkám. 

V prípade kazateľskej i básnickej činnosti ide v podstate o program vzdelávania 

dospelých. Náš autor, v určitých intenciách veľmi prakticky zameraný, si už dávnejšie 

uvedomil aj dôležitosť vzdelávania detí. O obsahu školských osnov v Uhorsku si urobil obraz 

ešte počas svojich štúdií. Historickému vzdelaniu sa najviac približoval predmet „história 

vlasti“. Kollár však vedomosti, ktoré deti na podobných predmetoch získali, nepovažoval 

za dostačujúce. Jeho Čítanka... preto v oboch vydaniach obsahuje kapitolu s názvom Krátičká 

známost národa slovanského. V tomto prípade išlo o vedomú snahu napomôcť žiakom 
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k slovanskému národnému sebauvedomeniu. Kollár tento seriózny prístup potvrdil 

i neskorším, samostatným vydaním tejto kapitoly ako brožúrky.9 

Azda s výnimkou básnickej tvorby je pedagogická i kazateľská činnosť prepojená 

s jeho povolaním evanjelického kňaza. K nastúpeniu cesty učenca Kollára inšpirovali 

pravdepodobne Šafárikove Dejiny slovanskej reči a literatúry... (1826) a tiež Šafárikova viera 

v Kollárove schopnosti i na vedeckom poli, ktorých počiatočné prejavy môžeme nájsť zhruba 

medzi rokmi 1825 – 1830.10 V tomto období v Kollárovho vedeckého ducha stále veril 

i Pavol Jozef Šafárik.11 Kollárova vedecká činnosť v zásadnej miere súvisí s historiografiou, 

hoci z dnešného hľadiska patrí skôr jazykovedným odborom či etnológii a religionistike. 

Kollár už v týchto svojich raných „vedeckých“ dielach používal takmer výsostne 

etymologickú metódu. Rovnakým spôsobom sa však k výkladu národných mien staval 

napríklad i J. Dobrovský či P. J. Šafárik, nejde teda o dobovo neobvyklý jav. Kollárova 

obrazotvornosť však etymológiu skutočne degradovala na úroveň sofistikovanej špekulácie, 

akokoľvek sa Kollár snažil o korektnú interpretáciu. Nie je pravda, že Kollár nemal potrebné 

vzdelanie, napokon dráha jeho vzdelávacieho procesu je veľmi podobná Šafárikovej, ide skôr 

o osobnú črtu jeho charakteru, jeho zvláštne chápanie súvislostí na pomedzí medzi 

šialenstvom a genialitou. Preto sa už prvé „vedecké“ diela, najmä Rozprawy o Gmenách, 

počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmenů (1830) u odbornej verejnosti 

nestretli s očakávaným ohlasom. 

Kollár však svoju snahu nevzdal, hoci na určitý čas stratil o vedeckú činnosť záujem – 

venoval sa ideologickým spisom, zapracovával vedecké fakty na báze historizmu 

do „úplného“ vydania Slávy dcery s už spomínaným Výkladom (1832). Slovanská minulosť 

ho však lákala naďalej. V roku 1835 objavil „Černoboha bamberského“12 a očakával vydanie 

                                                 
9 Podrobnú analýzu pozri v PODOLAN, Peter. Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie 
k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. [online] Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 39-58. 
Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> Edíciu 
dvoch vydaní textu pozri v PODOLAN, Peter. Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára. 
In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 84-
95.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> 
10 V tomto čase Kollár simultánne pracoval na viacerých projektoch – tvorbe nových zneliek Slávy dcery v 5-
tich spevoch, ktoré obsahujú umelecké stvárnenie mnohých historických udalostí, na Výklade čili přímětkoch 
a vysvětlivkách ku Slávy dceře a píše prvé odborné práce venované predovšetkým výkladu národných mien. 
(Ableitung und Erklärung den National – Namens Magyar (1827), Rozprawy o Gmenách, počátkách 
i starožitnostech národu Slawského a geho kmenů (1830) a i.) 
11 Pavol Jozef Šafárik v liste z 4. marca 1823 vyzýva Kollára, aby mu pomohol s prácou na Dejinách slovanskej 
reči a literatúry... a „vypracování historie literatury slovenské v Uhřích (u Slováků) na se vzal?“ Šafárik nechcel 
od Kollára estetické zhodnotenie ľudových piesní „jako raději stručný historický přehled slovenského života 
našich Slováků ode starodávných časů až do dneška...“ List P. J. Šafárika Jánovi Kollárovi z 4. marca 1823. 
Fond Jan Kollár, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Praha. 
12 O udalosti pozri populárne spracovanie: PODOLAN, Peter. Omyl Jána Kollára. In Historyweb.sk. [online] 
Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/omyl-jana-kollara#.UIALJlHc_lw> 
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Šafárikových Slovanských starožitností (1837), od ktorých zrejme čakal aj akúsi rehabilitáciu 

svojich názorov z Rozpráv...; Šafárik ale nanovo mnohé z jeho téz poprel. 

Skutočnosť, že Šafárik uprednostnil formu národného mena Slovania pred formou 

Slávi Kollára doslova vyprovokovala k ďalšiemu bádaniu. Šafárik rozsiahlym 

historiografickým dielom v istom zmysle vyčerpal celý priestor slovanských dejín a dielo 

podobného rozsahu a významu sa objavuje až na začiatku 20. storočia. Kollár sa preto začal 

zaujímať o obdobie, ktorému Šafárik nevenoval na základe svojho pomerne prísne kritického 

historiografického prístupu pozornosť, ba dokonca mu uprel možnosť získania relevantných 

záverov. Práve prehistorické obdobie preto pritiahlo Kollárovu pozornosť. Práca Sláwa 

Bohyne... (1839) rozširuje historiografickú bázu hlavne o mytologický okruh, ktorého význam 

pre pochopenie najstarších dejín bol podľa Kollára podstatný. V práci aplikoval i staršiu, 

v podstate prekonanú, no ešte rezonujúcu myšlienku o pôvode Slovanov z Indie, ktorá ho 

zvlášť zaujala. Pretože obraz mytológie slovanského staroveku bol na základe skromných 

zmienok historických prameňov pomerne kusý, náš bádateľ ho „rekonštruoval“ na základe 

analógie s indickými náboženskými systémami, najmä hinduizmom. Bohatú indickú 

starovekú kultúru Kollár cez genetický vzťah Slovanov s Indmi prakticky privlastňuje 

Slovanom. Ani táto práca, ktorá je vrcholným dielom Kollárovho bádania v problematike 

národných mien však odbornú verejnosť nezaujala a dostala negatívne ohodnotenie. 

Sláva Bohyně... ale súčasne stojí na začiatku súboru „starožitníckych“ diel, Kollár sa 

totiž výraznejšie začína orientovať na hmotné pamiatky, patriace novej, dobovo takmer 

výsostne nacionálnej vede – archeológii (staroveda). Kollárovo poňatie tejto vedy je 

špecifické, hoci podobné chápaniu napríklad Václava Krolmusa a i. Odráža silný záujem 

o prácu so starým jazykom, preto sa Kollár zaujímal predovšetkým o tie hmotné pamiatky, 

ktoré sú „nosičom“ informácie v písomnej forme. S nápismi na soškách, nádobách či nápismi 

samotnými potom Kollár pracoval typicky najmä s použitím etymológie. Ide pritom 

o zvláštny spôsob poňatia rodiacej sa archeológie, zvlášť ovplyvnený dobovou úrovňou najmä 

klasickej archeológie. Kollárovo starovedné obdobie sa úzko spája s poslednými rokmi jeho 

života i jeho veľkým úspechom, keď sa stal mimoriadnym profesorom slovanskej starovedy 

na univerzite vo Viedni. Zmena zamestnania zmenila i Kollárove možnosti vplyvu 

na verejnosť. Sústredil sa takmer výsostne na odborné práce a prezentovanie svojich 

bádateľských výsledkov študentom na prednáškach. 

Prvým veľkým okruhom Kollárových starovedných spisov sa stala Itália. Pôvodne 

náhodné dôvody na absolvovanie „italskej cesty“ sa strácajú v pozadí, ak si uvedomíme, 

že Kollár si priebeh ciest pomerne presne plánoval, respektíve ešte pre ich uskutočnením si 
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zisťoval podrobné informácie o miestach a objektoch, ktoré si chcel osobne prezrieť. Tradičné 

informácie o Venetoch prepojil s etymologickým výkladom miestnych názvov a aplikoval 

svoju tézu o prevrstvení slovanského etnika etnikami neslovanskými. Pre talianske prostredie 

táto téza odráža skutočnosť, že v prípade Etruskov a Umbrov ide o etnicky a kultúrne odlišné 

celky. Do rovnice za neznámu (dodnes nevyriešený etnický pôvod Etruskov a zvláštne 

postavenie Umbrov) dosadil Slovanov a celý okruh ich bohatej a pre rímsku antiku dôležitej 

kultúry im jednoducho privlastnil. V rámci svojho vedeckého prístupu dokonca i rozlúštil 

slovanské – etruské písmo (resp. jazyk).13 Rozsahom obrovská práca sa zaoberá mnohými 

aspektmi tejto bohatej civilizácie, okrem textu Kollár vydal samostatne aj pretlače tabuliek 

s písmom a množstvo vyobrazení hmotných pamiatok. Dielo je tak po svojej formálnej 

stránke reprezentatívne a impozantné a jeho vydanie sa stalo vrcholom Kollárovej vedeckej 

činnosti, ktorá bola opäť prijatá negatívne. V tom čase už ale Kollár nežil. 

Druhým a posledným okruhom jeho záujmu sa stali čoskoro potom, čo sa začal 

zaujímať o slovanské „stariny“, tzv. prilwitzké idoly. Rozsiahly súbor fálz bol vydávaný 

za vyobrazenia slovanských bohov z Retry. Kollár v ich pravosť veril i kvôli skutočnosti, 

že ich negatívne hodnotili najmä nemeckí vedci, ktorým upieral nestrannosť. Odcestoval 

dokonca do Meklenburska, aby mohol sošky osobne preskúmať. V dokončení rukopisu a jeho 

vydaní mu zabránila iba smrť. 

Ak hodnotíme úroveň Kollárových archeologických znalostí, musíme Kollárovi vzdať 

úctu. Hoci jeho pracovné nasadenie niektorí nazvali „patologickým“ interesom a vyčítali mu 

aj skutočnosť, že o problematike čítal „všetko“ – diela odborné i šarlatánske, kritické 

i nekritické, Kollárova heuristická činnosť je v skutočnosti veľmi chválitebnou snahou 

skúmať problematiku z viacerých uhlov a na základe množstva pohľadov si vytvoriť jeden – 

vlastný. Podľa nášho názoru diela pochybnej vedeckej kvality síce napomohli v chybnom 

pohľade na daktoré problémy, nespôsobili však toľko chýb ako Kollárova obrazotvornosť 

a snaha o vytvorenie siete analógií na obrovskom území, expresívne povedané – jeho 

„miešanie jabĺk s hruškami.“ 

Ďalším chvályhodným prístupom Kollára je, že sa pamiatky o ktorých písal, snažil 

skúmať osobne, čím ďaleko predčí napríklad Šafárika. Kollár nešetril prostriedkami ani 

časom, aby si overil to, o čom iba čítal. V konečnom dôsledku však ani skúmanie originálov 

nemohlo priniesť vedecky adekvátne výsledky, pretože Kollárovi na tento druh analýzy 

jednoducho chýbalo vzdelanie. Vieme síce, že úroveň archeologickej metodiky u niektorých 

                                                 
13 Lúšteniu neznámeho písma, pravda oveľa úspešnejšie, sa venoval aj starší Kollárov rovesník Jean-François 
Champollion (rozlúštenie systému egyptských hieroglyfov), neúspešných lúštiteľov bolo oveľa viac. 
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jednotlivcov dokonca už pred Kollárovou érou, dosiahla slušnú úroveň, no skúsenosti 

archeologickej praxe v teréne14 či postupy pri posudzovaní predmetov v múzeách Kollárovi 

nemal kto sprostredkovať. 

Vedecké dielo, zamerané prevažne na obraz života starých Slovanov, aspoň čiastočne 

plnilo svoju funkciu – oboznamovalo Slovanov s ich slávnou minulosťou. Z tohto hľadiska 

napriek mnohým chybám treba ku Kollárovi, jeho metódam i názorom prejaviť zhovievavosť. 

Konečne niekoľko nasledujúcich desaťročí len málo zmenilo jeho názor – „Ve staré historii 

slavské ještě nic jistého, pevného, apodictického tak, aby klestění nové cesty aneb pronesení 

nějaké domněnky ještě nyní paradoxií slouti mohlo!“15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Kollárovmu zásahu v Zalaváre, kde zachránil a opísal domnelý Pribinov hrad, venoval pozornosť SKUTIL, 
Jozef. Ján Kollár a archeologické památky. In Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti, 38-42, 1944-1948, 
s. 69-111. Kollár tu preukázal slušné znalosti dejín Zalaváru (Blatnohradu). Pozri Cestopis, s. 30-47. 
15 List Jána Kollára Františkovi Palackému z 12. októbra 1830. In AMBRUŠ, ref. 5, s. 105-107. 
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The Legacy of Ján Kollár to the Slovak Historiography 
 
Ján Kollár belonged to the specific generation of Panslavia, and his national sentiment was formed 
by such influences as the Slovak nationality, affiliation to the evangelic religion, the latin 
characteristics of education in theKingdom of Hungary, study at the university in Jena and a long stay 
outside Slovakia. Historism and historiography themes appeared already in his early writings. 
The works of Ján Kollár contain a huge amount of historical facts however none of them are in fact 
historiographic. Kollár included the elements of historism in his sermons, poetry and pedagogical 
letters. He was interested mainly in the earliest history of Slavs. As a scholar he started analyzing this 
issue between 1826 – 1830 when he completed his first works on the origin of national names: 
Ableitung und Erklärung den National – Namens Magyar (1827) and Rozprawy o Gmenách, 
počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmenů (1830). Because of the big number 
of historical facts in his poetry book Slávy dcera (1824 – 1852), he was obliged to publish Výklad čili 
přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře (1832) – explanatory notes and the edition of historical sources. 
Even his cultural-political letters O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami 
slovanského národa (1836, 1844) contain some historical data. In his next scholarly work Sláwa 
Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw w listech k welectenému příteli panu P. J. Šafarjkovi 
od Jana Kollára s přjdawky srownalost indického a slawského žiwota, řeči a bájeslowj ukazugjcjmi 
(1839) Kollár depicts the analogy between the Slavs and Indians, based mostly on mythology. 
The national name of the Slavs is originated from a fictitious goddess. In his last years he dedicated 
himself to archaeology and became the profesor of archaeology at the university in Vienna in 1849. 
At this period he focused on the question of slavic settlements in Italy which he concluded with 
the publishing of Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách 
a v bájesloví, zvláště v řeči a literatuře nejdávnejších vlaských a sousedních kmenů, ze kterých je 
zřejmo, že mezi prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiné četnější byli (1853). 
At the same time he also dealt with the so called idols of Prilwitz – this work „Die Götter Rhetras“ 
čiže Bohové z Retry čili Bájeslovné starožitnosti Slovanů a zčásti i Germánů v severní Evropě has 
never been published, not even posthumously. Kollár has never been considered a scholar despite his 
best efforts and widespread knowledge from the field of history. 
 
Keywords: Ján Kollár (1793-1852), historiography, Slavic history of Slavs, history of Slovaks 
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády 
Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského 
 
Daniel Gahér 
 

Po smrti Ladislava Pohrobka museli svätojurskí a pezinskí grófi prehodnotiť svoju 

politickú orientáciu, pretože mladý kráľ nezanechal po sebe potomka. Na jednej strane stáli 

Huňadyovci, ktorí boli reprezentovaní Alžbetou Siládiovou, vdovou po bývalom 

gubernátorovi Jánovi Huňadym.1 Druhú stranu tvorila veľmožská klika na čele palatínom 

Ladislavom z Gorjan. Spečatením dohody medzi oboma stranami mal byť sobáš Mateja 

Korvína s palatínovou dcérou. Sobáš sa však neuskutočnil, pretože Matej sa ešte pred 

návratom do Uhorska zasnúbil s dcérou Juraja Poděbradského, Katarínou. Matej Huňady bol 

presadený väčšou časťou šľachty za uhorského kráľa. Nároky na trón si však robil aj cisár 

Fridrich III., ktorý mal okrem stúpencov zo západného Uhorska v ruke tromf, a tým bola 

uhorská koruna. Začal sa boj o pozície a o podporu magnátov.2 

Matej Korvín hľadal oporu svojej moci aj na strane magnátov. Hoci boli grófi 

stúpencami jeho protivníka cisára Fridricha, už necelé dva mesiace po Matejovom zvolení 

za uhorského kráľa, potvrdil mladý Huňady grófov Jána III. a Žigmunda vo funkciách 

kapitánov Skalice a Trnavy.3 Za vykonávanie tejto funkcie im dal kráľ sumu 24 000 zlatých, 

ktoré im mali byť postupne splácané. Táto čiastka sa mala použiť na zlepšenie obrany oboch 

kráľovských miest.4 Kráľ Matej si takto chcel zabezpečiť vernosť grófov. Pragmaticky 

postupoval aj pri obsadzovaní šľachticov do krajinských úradov. V júli bol Ladislav z Gorjan 

zbavený postu palatína a na jeho miesto bol menovaný Michal Orság, ktorý zastával tento 

post až do svojej smrti v roku 1484. 

                                                 
1 Ján Huňady zomrel na mor 11. augusta 1456, tri týždne po tom, čo zvíťazilo uhorské vojsko nad Osmanmi 
pri Belehrade. 
2 KOLLER, Heinrich – HEINIG, Paul-Joachim – NIEDERSTÄTTER, Alois. (eds.) Regesten Kaiser Friedrichs 
III. Heft 18 (1458-1463). Wien – Weimar – Köln : Böhlau Verlag, 2004, pag. 72-74, num. 37. Pozri viac 
ku súpereniu medzi kandidátmi HALLER, ref. 5, s. 119-123. 
3 Stalo sa tak už 12. marca – Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár (Maďarský krajinský 
archív, Zbierka stredovekých listín – ďalej iba DL) DL 15.220 (1458 III 12). 
4 Ihneď mali dostať grófi 200 zlatých. Do 16 dní mal kráľ nechať grófom v Ostrihome u arcibiskupa alebo jeho 
úradníka 1 800 zlatých a rovnako neskôr (na Turíce) 4 000 zlatých. Zvyšných 18 000 zlatých mali dostať 
z tridsiatkovej stanice v Bratislave do štyroch rokov. Matej ich mal nechať fungovať v týchto mestách, kým by 
sa stanovená suma nesplatila – DL 15.220 (1458 III 12). 
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Napriek všetkým Matejovým snahám o pripútanie si grófov na svoju stranu sa koncom 

augusta 1458 cisár Fridrich s grófmi zmieril.5 Na reakciu Matejovho tábora nemuseli dlho 

čakať. Začiatkom septembra Fridrich informoval viedenskú mestskú radu o požiari pri sídle 

grófov v Óváre (Altenburgu) a ďalších ťažkostiach.6 Ešte v polovici septembra napísal gróf 

Žigmund z Óváru viedenskej mestkej rade o plánovanom príchode cisára Fridricha do Viedne 

a o vyplatení za spomenuté škody.7 K ničeniu grófskych majetkov pravdepodobne došlo 

pri vojenskom strete cisárskych vojakov s vojakmi Michala Siládiho podporujúcich Mateja 

Korvína. 

Matej Korvín si však nebol istý podporou niektorých magnátov, pretože 10. februára 

1459 pod prísahou prisľúbil protekciu a zachovanie starých práv, privilégií a prerogatív 

magnátom a biskupom za ich osvedčenie vernosti.8 Avšak grófi zo Svätého Jura a Pezinka 

zostali aj naďalej verní cisárovi Fridrichovi. Dňa 17. februára 1459, teda iba o týždeň neskôr, 

si viacerí magnáti zvolili za uhorského kráľa cisára Fridricha III. Habsburského.9 Medzi 

aktérmi voľby boli grófi Ján III., Žigmund, Juraj III., Ladislav IV. a ďalší predstavitelia 

magnátov na čele s Ladislavom z Gorjan, ktorý bol zosadený Matejom Korvínom z postu 

palatína. Do skupiny najvýznamnejších stúpencov Fridricha patril napríklad aj slavónsky bán 

Mikuláš z Iloku. 

Za svoju vernosť dostali grófi od Fridricha 19. júna 1459 erbovú listinu.10 Fridrich 

v ňom vymenoval činy grófov, ktorých v listine nazval svojimi radcami11: „naším milým 

a verným radcom...vás, hore zmienených Juraja, Jána a Žigmunda, za to, ako ste sa až 

doteraz vždy zachovali a robili, vás hodláme primerane odmeniť....‘ V listine ďalej zdôraznil 

vojenské činy grófa Žigmunda: ...A najdôležitejšie ty, veľkomožný a urodzený Žigmund, 

nešetriac seba ani svoje majetky, v stálosti úplnej a čistej viery, nepociťujúc ani najmenší 

                                                 
5 HALLER, Brigitte. Kaiser Friedrich III. und die Stephanskrone. In Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs, roč. 26, 1973, s. 128. 
6 UHLIRZ, Karl (ed.). Quellen zur Geschichte der Stadt Wien (ďalej iba QGStW). II. Abtheilung. Regesten 
aus dem Archive der Stadt Wien. III. Band. Verzeichnis der Originalkunden des Städtischen Archives 1458 – 
1493. Wien : Verlag und Eigenthum des Alterthums-vereines zu Wien, 1904, pag. 15, num. 3812. 
7 QGStW II/3, pag. 16, num. 3816. 
8 Slovenský národný archív, Listiny Erdödy (1216 – 1805), sign. 62 (tranzumpt listiny kráľa Mateja 
z 18. storočia) – [online] Dostupné na internete: <http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/SK-
SNA/LErd/62/charter> 
9 Fridrich mal vo vlastníctve uhorské kráľovské insígnie už od roku 1440. Matej Korvín bol nimi korunovaný až 
29. marca 1464. Pre zoznam šľachticov, ktorí zvolili 17. februára cisára Fridricha III. za uhorského kráľa pozri 
listinu – [online] Dostupné na internete: <http://lehre.hki.uni-koeln.de/monasterium/pics/AT-OeStA-
HHStA/AUR/HHStA_14590217_AUR_r.jpg>; WISSGRILL, Franz Karl. Schauplatz des landsässigen Nieder-
Oesterreichischen Adels vom Herren und Ritterstande vom dem XI. Jahrhundert an, bis auf jessige Zeiten III. 
Wien : Johan Karl Schuenber, 1797, s. 255; HALLER, ref. 5, s. 126. 
10 DL 15.371 (1459 VI 19); TELEKI, József (ed.). Hunyadiak kora Magyarországon (ďalej iba TELEKI) X. Pest 
: Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1853, pag. 621-625, num. 305. 
11 Išlo o Juraja III. a jeho synov, Žigmunda a Jána III. 
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strach z prenasledovania a násilia od kohokoľvek, si pri potláčaní našich nepriateľov 

a odporcov pohrdol nebezpečenstvom smrti. Naposledy v tomto roku12 si svojimi 

neobyčajnými a zmužilými skutkami vzídenými zo vznešenosti tvojej duše a srdca, aj viacerými 

vojenskými činmi si sa ako najskvelejší a neohrozený bojovník rytierskym spôsobom vrhol 

proti vojsku našich nepriateľov, ktorých šík sa rozprestieral doďaleka. Za pomoci najvyššieho 

si tento šík prerazil a našich nepriateľov si obrátil na útek ...ako hlavný vojvodca a kapitán 

nášho vojska.“13 Ďalej sa v listine popisuje samotný erb, ktorý im z vďaky za ich činy 

polepšil: „...sme sa rozhodli váš dedičný erb, teda modrý štít so zlato-červenou hviezdou 

a na ňom položenou turnajovou prilbicou ozdobenou prikrývadlami rovnako zlatej a červenej 

farby, ešte viac okrášliť, pre väčšiu dôstojnosť a slávu vášho domu tak, že odteraz na večné 

časy bude na prilbici položená zlatá koruna na spôsob cisárskeho diadému so zväzkom pávích 

pier, ktorý je umiestnený na vrchole koruny...“14 Okrem erbu získali aj právo pečatiť 

červeným voskom a raziť mince.15 Dňa 1. októbra 1459 potvrdil cisár Fridrich (v listine sa 

tituluje aj ako uhorský kráľ) právo raziť mince v takej razbe, jemnosti a hodnote ako boli 

cisárove vtedajšie peniaze.16 

Na začiatku decembra 1459 dal gróf Ján sprievodný list (salvus conductus) panošovi 

Jánovi Benkovi a Ladislavovi Erdőhátymu z Drieňovej a ich sprievodu na cestu k nemu 

do Trnavy, kde sa mali rozprávať o bližšie nešpecifikovaných dôležitých veciach.17 Listina je 

okrem obsahu zaujímavá aj tým, že bola napísana ako prvá písomnosť grófov 

v slovakizovanej češtine. O Jánovi Benkovi vieme, že patril do skupiny podporovateľov 

grófov zo Svätého Jura a Pezinka proti kráľovi Matejovi. Išlo zrejme o prejednanie zmieru, 

ktorý uzavrel 10. januára nasledujúceho roku Henrich Šmikovský zo Žďáru s huňadyovským 

táborom – sedmohradským vojvodom Sebastiánom z Rozhanoviec, Jánom Pangrácom 

zo Sv. Mikuláša a Gašparom zo Slopnej.18 Medzi členmi tejto dohody bol aj spomenutý 

Ladislav Erdőháty s bývalým bratríckym veliteľom Jánom Kerským, ktorý bol v službách 

Henricha Šmikovského. 

                                                 
12 Koncom februára 1459 sa gróf Žigmund zúčastnil bitky v Zadunajsku. 
13 LUKAČKA, Ján. Cisár Fridrich III. polepšuje grófom zo Svätého Jura a Pezinka ich starý rodový erb. 
In LUKAČKA, Ján (ed.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI : Pod osmanskou hrozbou. Bratislava : 
Literárne a informačné centrum, 2004, s. 61-62. Listina je vydaná v latinskom origináli v TELEKI X, pag. 621-
625, num. 305. 
14 LUKAČKA, ref. 13, s. 61-63. 
15 ILA, Bálint. A szentgyörgyi és bazini grófok birtokainak kialakulása. In Turul, 41, 1927, s. 52-53. 
16 DL 15.405 (1459 X 1). 
17 DL 24.543 (1459 XII 2); KNIEZSA, István (ed.). Stredoveké české listiny/Középkori csech oklevelek. 
Budapest : Akadémiai kiadó, 1952, pag. 13-14, num. 4. Henrich Šmikovský mal so skupinou bratríkov v držbe 
niektoré majetky v Nitrianskom komitáte (Veľké Kostoľany). 
18 Tamže, pag. 14-16, num. 5. 
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Gróf Žigmund sa v januári 1460 objavil po boku slavónskeho bána Jána z Witovca ako 

hlavný veliteľ cisára Fridricha vo vojenských operáciách proti grófovi Jánovi z Görzu.19 

Začiatkom apríla 1460 sa vzdal gróf Žigmund hradu Falkenstein v Dolnom Rakúsku 

(neďaleko moravských hraníc) a prenechal ho za finančnú odplatu bratovi cisára Fridricha 

III., rakúskemu vojvodovi Albrechtovi Habsburskému.20 Na konci toho istého roku gróf 

Žigmund potvrdil cisárovi Fridrichovi, že prijal 4 000 funtov21 fenigov za hrad a panstvo 

Falkenstein.22 

Gróf Žigmund ako skúsený vojenský veliteľ v službách cisára Fridricha III. 

Habsburského predstavoval pre mladého uhorského kráľa Mateja Huňadyho veľkú hrozbu. 

Matejovým cieľom bolo, aby gróf zmenil svoj postoj a nebojoval proti nemu. Vhodná 

príležitosť na zmierenie nastala po smrti bývalého palatína Ladislava z Gorjan († 1459), ktorý 

bol súperom Mateja Korvína počas boja o uhorský trón. Na znak zmieru daroval Matej 

grófovi Žigmundovi začiatkom roku 1460 hrad Devín predtým patriaci Ladislavovi z Gorjan, 

a to aj napriek tomu, že Ladislavov syn a právoplatný vlastník hradu Jób sa proti takémuto 

postupu sťažoval.23 Mladý Huňady sa takto vysporiadal s potomstvom bývalého palatína 

Ladislava z Gorjan. Príčina takéhoto rázneho jednania kráľa spočívala v tom, že bývalý 

palatín mal prsty v zajatí a poprave Matejovho staršieho brata Ladislava Huňadyho v roku 

1457. Kráľovú dôveru dostal Žigmund aj ako sudca. V spore Bratislavčanov s bratríckym 

vojenským veliteľom Václavom (Vankom) z Rachmanova fungoval ako zmierovateľ.24 

Prvým zásadným pokusom, ktorým sa kráľ Matej a grófi snažili ukončiť vzájomné 

vojenské akcie, bolo pripravované prímerie na rok 1461. Hlavným zmierovateľom grófov 

spolu s ich skupinou (Bertold Ellerbach, bratislavský župan Andrej Baumkircher a šopronský 

župan Ulrich Grafeneck) bol rakúsky vojvoda Albrecht Habsburský. V listine vydanej 

7. septembra 1461 sa zaviazali, že nebudú robiť vojenské vpády do Uhorska, stavať pevnosti 
                                                 
19 CHMEL, Joseph (ed.). Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV. Romanorum regis (imperatoris III.). 
Wien : Peter Rohrmann, 1838, Nr. 3786. 
20 WERTNER, Moriz. Die Grafen von St. Georgen und Bösing. Wien : Selbstverlag.-Druck von Carl Gerold’s 
Sohn, 1891, s. 55. Hrad Falkenstein dostal zrejme od cisára Fridricha III. Habsburského. 
21 1 funt = cca 60 dkg. 
22 CHMEL, ref. 19, Nr. 3845. 
23 ILA, ref. 15, s. 56. Gróf Žigmund sa spomína prvý raz na hrade 12. novembra 1460 – CHALOUPECKÝ, 
Václav (ed.). Středověké listiny ze Slovenska. Bratislava : Učená společnost Šafaříkova, 1937, pag. 107, 
num. 121. 
24 CHALOUPECKÝ, ref. 23, pag. 105-109, num. 119-123. Václav (Vanko) z Rachmanova († 1461) – bratrícky 
kapitán (prezývaný Vanko, Mladvenko, Ledvinka); jeden z Jiskrových vojakov, neskoršie bol v spojení 
s Pankrácom zo Sv. Mikuláša a Aksamitom; po roku 1453 v službách Ladislava Pohrobka; v roku 1458 
ohrozoval hraničné územia Rakúskeho vojvodstva (pravobrežie rieky Moravy); vlastnil opevnený dvorec 
Najbach ležiaci západne od dediny Gajary pri rieke Morave. Dedina Gajary v tom čase patrila k Stupavskému 
panstvu, ktoré bolo majetkom grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Pozri o Vankovi viac SASINEK, František 
Víťazoslav. Slovanskí válečníci v Uhorsku – Václav z Rachmanova. In Letopis Matice slovenskej, roč. 10, zv. 2, 
1873, s. 5-10. 
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ani nijak ohrozovať, či škodiť kráľovi Matejovi.25 Spoločne s najvyššími kráľovskými 

predstaviteľmi na čele s palatínom Michalom Orságom sa dohodli na pokoji zbraní, ktorý mal 

trvať od 7. septembra do 24. júna nasledujúceho roku. Menovite sa spomína gróf Ladislav, 

Juraj a jeho synovia Ján a Žigmund. Okrem pokoja zbraní sa dohodli na konečných 

mierových rokovaniach, ktoré mal pripraviť vojvoda Albrecht s kráľom Matejom Korvínom. 

Termín rokovania mal dať vedieť Albrecht grófom mesiac dopredu. 

Dňa 10. februára 1462 sa grófi definitívne zmierili s kráľom Matejom. Kráľ grófom 

a ich familiárom odpustil ich zradu a spôsobené škody a vrátil im majetky.26 V tejto listine 

ďalej uviedol, že sa nemusia obávať odvety z jeho strany a môžu sa slobodne vrátiť na svoje 

majetky a zároveň ich ubezpečuje, že budú pod jeho ochranou. Ďalej potvrdili aj Matejovi 

najvyšší dvorskí hodnostári a preláti, že ich nebudú obťažovať a nijako poškodzovať. Medzi 

nimi boli: ostrihomský arcibiskup a najvyšší kráľovský kancelár Dionýz zo Seče, varadínsky 

biskup Ján Vitéz, palatín Michal Orság, kráľovský taverník Ján z Rozhanoviec, sedmohradský 

vojvoda a sikulský župan Ján Pangrác z Dengelegu a kráľovský pokladník Imrich Zápoľský. 

O rok neskôr sa s kráľom Matejom Korvínom zmieril na prianie cisára Fridricha III. aj 

posledný vzdorujúci gróf Ladislav IV.27 

Kúpou panstva Kopčany (Kittsee) v roku 1463 od grófa Petra a Mikuláša Kapléřa 

za 12 000 zlatých si upevnili postavenie v Mošonskej župe. Vydavateľom listiny je Zdeněk 

zo Šternberka28, ktorý bol aktívnym podporovateľom Mateja Korvína. Tu sa píše: „Zdeněk 

ze Šternberka naywyssy purkrabye prazsky, wyznavam tiemto listem, jakoz medzi 

wyssoczevrozenymi pany, panem Hannusem (Ján III.) a panem Sigmundem (Žigmund), 

hrabyemi ot Swateho Girzie a s Pesinka s gedne, a vrozenymi panossemi Mikollassem 

a Petrem Kaplerzi z Sulewicz a z Wiertenberka s strany druhé ruoznice, prze, nesnaze 

a zasstie byli gsu wznikli zwlasstie o wyplatu twrze Ketze (Kittsee = slov. 

                                                 
25 DL 15.634 (1461 IX 7). 
26 DL 15.696 (1462 II 10); DL 15.699 (tranzumpt predošlej listiny [DL 15.696] – 1464 VI 8): „…Quod quia nos 
habita dispositione et concordia cum fidelibus nostris magnifici Johanne et Sigismundo comitibus de Bozyn 
et de Sancto Georgio eidem omnes et quoslibet excessus, offensas et delicta dampnaque et iniurias ac alia 
quelibet malorum genera contra Maiestatem nostram ac regnum nostrum Hungariae et regnicolas per ipsos 
qualitercunque hactenus perpetratos et commissa indulsimus, ideo ut iidem Johannes et Sigismundus comites 
de nostra benevolentia et de sua securitate certiores reddantur, ac deinceps per omnia tuti sint et securi atque 
omnis suspitis de nobis ab eorum animo emoveantur…eosdem Johannem et Sigismundum comites certos facimus 
et assecuramus, nihil in vindictam ratione premissorum nos agere velle contra eos, et quod nullo  unquam 
tempore eisdem …propter premissa aliquod dampnum aut nocumentum vel violentum aliquid et iniuriosum 
inferemus aut inferrei faciemus, sed quotienscunque eisdem vel eorum alteri placuerit ad nos et ad curiam 
nostram venire ibique more aliorum fidelium nostrorum baronum et regnicolarum regni nostri conversari, stare, 
pausare, morari et redire ad propria valeant…“ 
27 DL 15.854 (1463 VII 19). 
28 Vodca katolíckych českých stavov a protivník Juraja Poděbradského. Ponúkol českú korunu uhorskému 
kráľovi Matejovi Korvínovi a zaslúžil sa o jeho voľbu za českého (proti)kráľa v roku 1469. 
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Kopčany)…a zbožiem nadepsani pani hrabie kralowi milosti, krale uherskeho daniem prawo 

k wyplaczenie gmiely a magie…“29 Grófi tak získali dôležité strategické panstvo, ktorého 

majetkom bolo výnosné mostné mýto na Dunaji. 

Neskôr v roku 1465 zásluhou Mateja Korvína boli grófi Ján a Žigmund vovedení 

do vlastníctva Stupavského panstva s hradom Pajštún napriek tomu, že to bol majetok 

pezinskej línie rodu.30 V roku 1476 si však tento majetok vzali od pezinskej línie do zálohu, 

čím uznali jej majetkové práva.31 

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka sa stali majiteľmi rozsiahleho územia, ktorého 

základňou bol najmä Bratislavská a Mošonská župa. V Bratislavskej župe boli grófi takmer 

neobmedzení páni. Ich majetky sa rozkladali na väčšine jeho územia. Kontrolovali dôležité 

obchodné cesty smerom do Trnavy, Rábu (Győr), Šoprone a Viedne a ich majetky 

obkolesovali z každej strany mesto Bratislava. 

Aj Matej Korvín sa nakoniec zmieril s cisárom Fridrichom. Ten mu vrátil kráľovské 

insígnie a 29. marca 1464 mohol byť Matej korunovaný svätoštefanskou korunou 

za uhorského kráľa. Nástrojom moci korunovaného kráľa sa stala najmä výkonná 

administratíva, ktorú predstavovala predovšetkým kráľovská kancelária a kráľovská 

pokladnica ako najvyšší finančný úrad. Podstata Matejových úspechov spočívala aj v tom, 

že si na rozhodujúce posty štátnej správy vedel vybrať a dosadiť vzdelaných, schopných 

a pritom jemu oddaných ľudí. Predovšetkým vďaka tomu mohol uskutočniť viacero reforiem, 

ktoré zmenili vnútorný život Uhorska. Isté však je, že bratia Ján a Žigmund boli niekoľko 

rokov v službách cisára Fridricha, kde preukázali svoj talent a schopnosti. Ján sa obratne 

pohyboval v diplomacii a Žigmund bol výborný taktik a veliteľ vojska.32 

Matej Korvín v roku 1465 presadil grófa Jána III. na post sedmohradského vojvodu 

a v roku 1466 bol zvolený k nemu aj Jánov brat gróf Žigmund a Bertold Ellerbach 

z Monyorókeréku.33 Vicevojvodami sa stali Ladislav Nádaždi a Mikuláš Vízaknai. Mikuláš 

však zakrátko zomrel († 3. marca 1466) a na jeho miesto nastúpil Ján Illyei.34 Vicevojvodovia 

boli zástupcami grófov, pričom mali výkonnú moc počas neprítomnosti vojvodu. 

                                                 
29 KNIEZSA, István (ed.). Stredoveké české listiny/Középkori csech oklevelek. Budapest : Akadémiai kiadó, 
1952, pag. 16-19, num. 6. 
30 DL 16.211 (1465 VI 5); DL 16.212 (tranzumpt Rábskej kapituly – 1465 VII 8). 
31 DL 17.766 (1476 II 5). Bálint Ila nesprávne uvádza rok 1478. ILA, ref. 15, s. 56. 
32 Gróf Žigmund sa spomína napríklad počas ťaženia proti Osmanom v roku 1464. DL 16.033 (1464 VII 14). 
33 LÁZÁR, Miklós. Székely ispánok és alispánok. In Századok, 14, 1880, s. 810-813. Sedmohradsko bolo v tom 
čase sídlom početného etnika Sasov a pravdepodobne aj táto skutočnosť zavážila, že sa grófi, ktorým bolo 
nemecké prostredie blízke, dostali na tento významný krajinský post.   
34 KORDÉ, Zoltán. Szentgyörgyi János erdélyi tevékenysége 1465 – 1467-ben. In Studia professoris - professor 
studiorum: tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. ALMÁSI, Tibor – DRASKÓCZY, István – 
JANCSÓ, Éva (eds.). Budapest 2005, s. 148. 
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Svoje výborné služby preukazovali grófi Ján a Žigmund aj Matejovi Korvínovi, 

no v roku 1467 sa proti nemu v Sedmohradsku postavil gróf Ján. Treba však uviesť aj dôvody 

povstania a celkovú situáciu v krajine.35 Matej Korvín sa ešte v začiatkoch vlády zaviazal, 

že nebude vyrubovať mimoriadne dane, okrem obvyklej ročnej komorskej dane (portálna 

daň). Tento sľub však nedodržal a zaviedol v krajine viaceré nové dane.. Zásadnú daňovú 

reformu uskutočnil v roku 1467 a postupoval pri nej veľmi dômyselne, keď napríklad 

tridsiatok (tricesima), ktorý mal charakter pohraničného cla vo výške 5 až 6 % z vyvážaného 

i dovážaného tovaru, obsahovo ponechal v platnosti, no premenoval ho na korunné clo 

(vectigalia coronae). Sledoval tým rozšírenie platenia tejto dane, pretože novú daň museli 

platiť aj kupci a obchodníci, ktorí boli od platenia starého tridsiatku oslobodení. Podstatou 

jeho daňovej reformy však bolo to, že zrušil starú poddanskú daň (lucrum camerae – 

komorský osoh; portálna daň), ktorá sa platila od usadlosti vo výške 20 denárov a nahradil ju 

novou kráľovskou daňou (tributum fisci regalis). Táto daň sa platila od každej domácnosti 

v usadlosti, čo zvýšilo výšku financií v kráľovskej pokladnici.36 Dovtedajšie privilégiá stratili 

platnosť. Išlo napríklad o sedmohradských poddaných, ktorí nemuseli od roku 1366 odvádzať 

portálnu daň. Sedmohradskom prešla búrka nevôle z vyrubovania nových daní 

a nerešpektovania starých privilégií.37 

V roku 1465 vymenoval kráľ Matej grófa Jána na vojvodský stolec, aj preto aby 

potlačil nepokoje v Sedmohradsku. Mal upokojiť sociálne napätie a zabezpečiť ukončenie 

nepokojov a fungovať ako sprostredkovateľ kráľa so Sikulmi. Všetko sa ale obrátilo proti 

kráľovi, hoci nevieme, či sa do týchto udalostí zapojili grófi aj priamo. Do vedenia povstania 

proti novým nariadeniam sa postavili dvaja sedmohradskí šľachtici Benedikt Veress 

a Ladislav Suky. Spočiatku to bola nespokojnosť spojená s reptaním a kritikou Matejovej 

vlády. Neskôr však vyvrcholila do otvorenej rebélie.38 Sedmohradsko vyhlásilo nezávislosť 

ako nové kráľovstvo a korunu ponúklo sedmohradskému vojvodovi Jánovi zo Svätého Jura 

a Pezinka. Ten mal za sebou aj podporu najvyššej sedmohradskej šľachty. 

Gróf Ján sa najprv rastúcemu hnutiu ticho prizeral, no napokon súhlasil. 

V presvedčení, že je to správny čin, ho utvrdila aj sedmohradská šľachta, ktorej väčšia časť sa 

spolu s Valachmi vzoprela kráľovi. Kronikár Mateja Korvína, Ján z Turca, uvádza: „Množstvo 

                                                 
35 K sedmohradskej šľachte pozri MÁLYUSZ, Elemér. Hungarian Nobles of Medieval Transylvania. 
In Nobilities in Central and Eastern Europe: Kinship, Property and Privilege. History & Society in Central 
Europe 2. Medium aevum quotidianum. BAK, János (ed.). Budapest : Hajnal István Alapítvány, 1994, s. 25-53. 
36 SEGEŠ, Vladimír. Havran vo výšinách moci – Matej I., zvaný Korvín. In Kniha kráľov : Panovníci v dejinách 
Slovenska a Slovákov. SEGEŠ, Vladimír – VIŠVÁDER, František (ed.). Bratislava : Kleio, 1998, s. 178. 
37 Pozri bližšie KORDÉ, ref. 34, s. 151-153. 
38 Priebeh povstania opisuje WERTNER, ref. 20, s. 53-54. No neuvádza pramenný materiál. 
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ľudí a najviac v Sedmohradsku sa stavia proti kráľovi Matejovi, kde osoh v spoločenskom 

rozvoji sotva môže byť pociťovaný. Dňa 18. augusta 1467 vodcovia šľachticov, Sikulov 

a Sasov uzavreli medzi sebou riadne spojenectvo, zvolili si piatich barónov za „správcov 

a popredných“, a to aj kráľom menovaných vojvodov a Imricha a Štefana Zápoľskovcov.“39 

Hlavným dôvodom vzbury bolo podľa Jána z Turca vymenovanie grófa Jána za nového 

vládcu (novus princeps) Sedmohradska. Nových vojvodov určených kráľom sa gróf Ján 

zdráhal vymenovať do úradu, hoci to bolo jeho povinnosťou. Kráľ Matej však nechcel, 

aby bolo Sedmohradsko ohniskom rebélie proti jeho vláde, ktorá sa mohla preniesť aj 

na ďalšie časti Uhorska. Pre nedostatočnú obranu priesmykov vnikol Matej Korvín z Klužu 

(rum. Cluj-Napoca, maď. Kolozsvár) s 12-tisícovým vojskom na územie Sedmohradska. 

Vyľakaná šľachta zložila zbrane. Benedikt Veress aj s prívržencami utiekol do Poľska. 

Matej sa diplomatickou cestou poistil. Pripomenul dohody, na základe ktorých nemá 

český kráľ zasahovať do tejto situácie. Miešaním do vnútropolitických záležitostí by bolo 

napríklad vzatie pod ochranu grófov Jána a Žigmunda.40 Sprostredkovateľ u českého kráľa 

Juraja Poděbradského, Albrecht Kostka z Postupíc (de Postupicz),41 napísal uhorskému 

kráľovi Matejovi v odpovedi, že by tiež pokladal takéto konanie v rozpore s predošlými 

vzájomnými dohodami.42 Grófovi Jánovi nezostala iná možnosť, iba sa vzdať a pokorne 

požiadať o odpustenie. Matej nakoniec grófa Jána III. potrestal len odobratím úradu 

sedmohradského vojvodu.43 Napriek tomu, že sa už viac nedostali na vyššie krajinské posty, 

kráľ Matej aj naďalej využíval služby grófov Jána a Žigmunda. Gróf Žigmund, ako Matejov 

bývalý vojenský veliteľ proti Osmanom, zastával aj naďalej najvyššie posty v jeho vojsku. 

Gróf Ján sa uplatnil skôr v diplomacii. Kráľ po povstaní nesiahol ani na majetky grófov, 

                                                 
39 THUROCZ, Johannes de. Chronica Hungarorum. II. Comentarii. 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. 
MÁLYUSZ, Elemér – KRISTÓ, Gyula (eds.). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988, s. 421-422: „Multitudo 
hominum maxima in Transylvania, ubi in evolutione sociali progressus vix sentiri poterat, Matthiae 
adversabantur. Ductores nobilium, Siculorum at Saxonum die 18 mensis Augusti anno 1467 societatem veram 
inter se iunxerunt, quinque barones “directores et antecessores” sibi elegerunt et quidem vaivodas a rege 
nominatos atque duos fratres, Stephanum de Zapolya et Emericum de Zapolya.“ 
40 FRAKNÓI, Vilmos (ed.). Mátyás király levelei (ďalej iba MKL) I. Budapest : MTA, 1893, pag. 201, num. 
138: „Mathias etc. Magnifico Alberto Kosthka de Postupicz advocato marchionatus Lusatie etc. amico nostro. 
De facto Blasii Podmenyczky bona mens Mathie ad servanda federa; se infra tertium diem proximum futurum 
ad partes inferiores regni profecturum, secumque dominum Strigoniensem abducturum. De infidelitate vayvode 
Transilvanie Joannis Groff de Bozyn proditoris. Rogat, ne Sigismundus Groff de Bozyn, frater Joannis a rege 
Bohemie in familiam et protectionem suscipiatur…“ 
41 Albrecht Kostka bol v tomto období právnym zástupcom markgrófstva Lužice. 
42 MKL I, pag. 202, num. 138: „...Deinde questa est maiestatis vestra de Joanne et Sigismundo comitibus 
de Pösing super fredifragio, hortans me (ut) apud regem meum interventor sim, ne comites eosdem in suam 
familiam et protectionem accipiat, neve se de ipsis quomodolibet intromittat; quod si secus factum fuerit, 
id contra federa mutua futurum; postulationem suam hac equitate confirmans, quia recusavit quosdam dominos 
de Moravia in suam protectionem accipere, ne pacis federibus contraire videretur; seque similia a serenissimo 
rege meo expectare contestando.“ 
43 WERTNER, ref. 20, s. 54. 
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ba skôr naopak. V nasledujúcom roku im potvrdil viaceré majetky, medzi ktorými boli hrady 

Červený Kameň, Devín a Branč44 a dediny Senec a Čeklís45. Mladý Huňady sa takto odvďačil 

grófom za to, že mu prenechali hrad Branč, ktorý sa mal stať oporným bodom pri jeho invázii 

na Moravu. Matejovým dôvodom ťaženia bola podľa jeho slov ochrana českých 

a moravských katolíkov, no základným impulzom bol už dlhšiu dobu otvorený konflikt 

z českým kráľom Jurajom z Poděbrad. Grófi dostali ďalej od kráľa záruku, že ak by 

nedokázal ochrániť ich majetky, menovite Devín a Červený Kameň, vyplatí im 5 000 zlatých. 

V roku 1469 predali grófi hradné panstvo Scharfeneck Matejovi Korvínovi za 6 000 

zlatých.46 Pre Mateja mal tento hrad strategický význam najmä preto, že strážil hranice 

Uhorska s Rakúskym vojvodstvom v blízkosti Viedne a Viedenského Nového Mesta. 

V roku 1476 sa gróf Ján III. a jeho mladší brat Peter V. so sprievodom zúčastnili 

diplomatickej misie smerujúcej do Neapola spolu s približne 800 Matejovými žoldniermi. 

Cieľom bolo priviesť druhú manželku pre Mateja Korvína, neapolskú princeznú Beatrix 

Aragónsku.47 V polovici júna 1476 opustil sprievod Budín. Samotného grófa Jána 

sprevádzalo 36 jazdcov na koni.48 Na začiatku septembra dorazila delegácia cez Benátky, 

Ferraru a po plavbe cez Jadranské more oboplávajúc Apeninský polostrov do Neapola. Gróf 

Ján zo Svätého Jura a Pezinka v Neapole viedol jednania spolu s varadínskym biskupom 

Jánom Filipcom a sedmohradským vojvodom Jánom Pangrácom z Dengelegu. Niekoľko dní 

po sobáši per procuram (v zastúpení), konajúcom sa v polovici septembra, sa vydalo 

posolstvo na spiatočnú cestu. Lode znovu smerovali k Jadranskému moru a po veľkej búrke 

z 13. na 14 októbra s ťažkosťami dorazili do blízkosti prístavného mesta Chioggia asi 30 km 

južne od Benátok. Odtiaľ smerovali do Ferrary, kde Beatrix navštívila svoju sestru Eleonóru 

vydatú za miestneho vojvodu. Po slávnostiach vo Ferrare sa dostali do Uhorska cez Benátky, 

Treviso a Villach. Nakoniec bola Beatrix po príchode 12. decembra korunovaná v Stoličnom 

Belehrade za uhorskú kráľovnú. 

Na žiadosť viacerých uhorských veľmožov dostali obaja grófi počas tejto služby 

od Beatricinho otca, neapolského kráľa Ferdinanda I., vyznamenanie – rád Panny Márie.49 

                                                 
44 DL 16.657 (1468 IV 11); DL 16.722 (1468 X 9). 
45 DL 16.656 (1468 IV 11). 
46 DL 16.913 (1469 X 19). 
47 FESSLER, Ignaz Aurelius (ed.). Die Geschichten der Ungern und ihrer Landsassen V. Leipzig : Johann 
Friedrich Gleditsch, 1822, s. 326. O Beatrix Aragónskej pozri bližšie BERZEVICZY, Albert. Beatrix kiralyné 
(1457 – 1508) [online] Dostupné na internete: <http://mek.oszk.hu/05800/05825/html>; KALOUS, Antonín. 
Uherský a český král Matyáš Korvín (1443 – 1490). České Budějovice : Veduta, 2009, s. 294. 
48 BERZEVICZY, ref. 47. 
49 NAGY, Iván – NYÁRY, Albert (eds.). Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korábol 1458-1490 II. 
Budapest : MTA, 1877, pag. 329-330, num. 226. Spolu s nimi dostal toto vyznamenanie aj český šľachtic 
Henrich a uhorský magnát Peter Gereb – bratranec Mateja Korvína. 
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Antonio Bonfini, dvorský kronikár Mateja Korvína, opísal vo svojom monumentálnom diele 

grófa Jána zo Svätého Jura a Pezinka ako urodzeného muža, rozvážneho, s veľkou autoritou 

a prevyšujúceho ostatných urodzenosťou.50 

Gróf Žigmund pomáhal Matejovi skôr na vojenskom poli. Panovník bol 

zaneprázdnený najmä 10-ročným vojenským ťažením proti Českému kráľovstvu (1468 – 

1478) a výbojmi na rakúskom území proti rímsko-nemeckému cisárovi Fridrichovi 

Habsburskému (1477 – 1487), ktoré trvali taktiež jedno desaťročie. Tieto boje však neviedli 

dlhé roky k víťaznému koncu. Dôvodom bol aj silnejúci nápor Osmanov na uhorské územie, 

ktoré odpútavali uhorské sily. Gróf Žigmund pôsobil v týchto bojoch ako jeden z významných 

veliteľov Matejovho žoldnierskeho vojska.51 V prvom desaťročí Matejovej vlády toto vojsko 

tvorilo sotva pár tisíc vojakov. Jadrom boli ostrieľaní huňadyovskí familiári a bývalí bratríci. 

V začiatkoch uhorsko-českej vojny malo okolo 6 až 8 tisíc žoldnierov, ktorých prvým 

veliteľom bol Čech František z Hája. Počas rakúskeho ťaženia vzrástol ich počet na približne 

25 000 až 30 000 mužov.52 V čase najväčšej slávy predstavovalo Matejovo vojsko jednu 

z najväčších armád vo vtedajšej Európe. Bola vlastne prvou pravidelnou a stálou uhorskou 

armádou, pretože dovtedajší uhorskí králi si síce najímali žoldnierov, no zväčša len v malých 

počtoch a na určitý, obyčajne krátky čas.53 

V 80. a na začiatku 90. rokoch nemáme veľa správ o Jánovi a Žigmundovi. 

Pravdepodobne nezasahovali už priamo do politického diania v krajine a venovali sa správe 

svojich rozsiahlych panstiev. To dokazujú aj viaceré spory, ktoré mali grófi s Bratislavčanmi. 

Napríklad v roku 1492 zakázal uhorský kráľ Vladislav II. Jagelovský grófovi Žigmundovi 

požadovať od Bratislavčanov mýto. Kráľ ďalej dodal, že ak však má na to oprávnenie, nech 

ho gróf predloží. V druhej časti listiny sa hovorí aj o poplatkoch z viníc, ktoré mali 

Bratislavčania od grófov v prenájme.54 Od uhorskej kráľovny Beatrix dostali grófi Ján 

a Žigmund v roku 1490 dom v Budíne.55 Hoci od roku 1467 bratia Ján a Žigmund nezastávali 

                                                 
50 BONFINI, Antonio. Historia Panonica: sive Hungaricarum rerum decades IV. SAMBUCUS. Joannes (ed.). – 
: Colloniae Agripinae, 1690, decada 4, liber 1, odsek 12: „...Ea namque tempestate Joannes, comes ejus plage, 
ut ajunt, Vaivoda, Provinciam á Rege sibi traditam cum imperio tenebat: vir nobilitate, prudentia, authoritate, 
viribusque praestans, natus é domo sancti Georgii, que inter Ungaros nobilissima semper habita...“ 
51 Gróf Žigmund sa spomína u Bonfiniho v častiach – (decada.liber.odsek - III.10.5 a 20 a 35-50 a 65 a 75 a 80; 
IV.9.115 a 120 a 135). 
52 KALOUS, ref. 47, s. 109. 
53 SEGEŠ, ref. 36, s. 179. O vojenstve v Uhorsku pozri bližšie – SEGEŠ, Vladimír. Vojenstvo v Uhorsku 
v období neskorého stredoveku (dizertačná práca, Historický ústav SAV, 2003), 261 s.; resp. SEGEŠ, Vladimír: 
Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava : MO SR 
vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, 263 s. 
54 Ministerstvo vnútra SR, Archív mesta Bratislavy, Zbierka stredovekých listín (ďalej iba AMB) AMB, č. 3958 
(1492 X 10). 
55 DL 19.662 (1490 VII 18). 
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žiadny dvorský úrad, patrili napriek tomu medzi najmocnejších magnátov Uhorska. Pri súpise 

najväčších majiteľov bandérii kráľovstva z roku 1492 boli na prvých miestach Ján Korvín, 

ďalej Vavrinec z Iloku, spišský župan Štefan Zápoľský, po ktorom hneď nasledovali grófi Ján 

a Žigmund zo Svätého Jura a Pezinka.56 

Gróf Ján zomrel v roku 1492 a jeho brat o rok neskôr. Ján nezanechal po sebe 

mužského potomka a jediný mužský potomok grófa Žigmunda, Tomáš VII., sa usadil 

na Devínskom hrade. 

Aj napriek týmto rozporom sa grófom darilo, no najmä grófovi Petrovi V., ktorého 

služby využíval Vladislav II. Jagelovský. V roku 1491 slúžil gróf Peter na poste budínskeho 

kapitána.57 V roku 1498 bol menovaný na post sedmohradského vojvodu a od roku 1500 až 

do svojej smrti v roku 1517 bol krajinským sudcom. Dobré vzťahy s kráľom Vladislavom 

Jagelovským udržoval aj syn grófa Žigmunda, gróf Tomáš, ktorý bol v roku 1499 mošonským 

županom. Zaujímavosťou je, že v roku 1497 gróf Tomáš požiadal bratislavskú mestskú radu, 

aby mu poslala do Devína zbrane na poľovačku usporiadanú pri príležitosti kráľovej 

návštevy.58 Gróf Tomáš bol teda hostiteľom kráľa Vladislava II., čo nepriamo ukazuje na jeho 

dobré hospodárske a finančné možnosti. Grófove dobré majetkové pomery priamo dokladá 

listina z roku 1501, v ktorej žiadal bratislavského mešťanostu o povolenie voľného prechodu 

pre desať povozov, ktoré mu viezli víno z Červeného Kameňa do Óváru.59 

V roku 1504 získal gróf Peter dediny v blízkosti Šamorína: Čilistov (časť Šamorína), 

Mliečno (časť Šamorína) a tiež dedinu Dunakiliti a Szent Márton.60 Ďalší zo synov grófa 

Juraja III., gróf Krištof I., išiel v šľapajach svojich starších bratov Jána a Žigmunda, čo sa 

týka politickej orientácie. Krištof sa stal v roku 1506 radcom cisára Maximiliána I. 

Habsburského (syna cisára Fridricha III.).61 Cisár Maximilián grófom polepšil ich dovtedajší 

erb.62 

Zakrátko však Krištof zomrel († 1510) a podľa M. Wertnera mal byť pochovaný 

v Kostole Narodenia Panny Márie v Marianke.63 V jeho testamente aj spomína dar pre tento 

kostol, ktorý však zrealizoval po jeho smrti až jeho starší brat Peter V.64 

                                                 
56 SEGEŠ, ref. 53, s. 83. 
57 DL 88.753 (1491 II 22). 
58 AMB, č. 4057 (1497 I 19). 
59 AMB, č. 4226 (1501 VII 5). 
60 DL 21.383 (tranzumpt Bratislavskej kapituly – 1505 III 13). 
61 DL 21.614 (1506 X 24). 
62 DL 21.827 (tranzumpt pôvodnej listiny – 1508 IV 8).  
63 Kostol Narodenia Panny Márie bol založený rehoľou pavlínov v roku 1377. Bola tu pochovaná prvá žena 
Krištofovho staršieho brata grófa Žigmunda – Kunhuta /Kunka/ z Cimburka († 1461). Niet však žiadneho 
hmatateľného dôkazu, že by bol v tomto kostole gróf Krištof pochovaný. 
64 WERTNER, ref. 20, s. 78. 
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Začiatkom 16. storočia sa však gróf Peter dostal do dlhov a musel sa vzdať niektorých 

majetkov na Morave. V roku 1505 predal hrady Vsetín a Ždánice s rovnomennými 

mestečkami pánom z Kunštátu za 13 200 zlatých.65 O desať rokov neskôr (v roku 1515) 

postúpil gróf Peter všetky práva, ktoré mal v Lamberku, Žigmundovi Kaffunkovi.66 

Vo svojom testamente spísanom v roku 1514 odkázal gróf Peter všetky svoje majetky 

grófovi Františkovi a Wolfgangovi a svojej manželke Žofii z Valdštejna.67 Gróf František 

získal hrady Devín a Plavecký hrad a gróf Wolfgang hrad Óvár a Kittsee. Ostatné rodové 

majetky – Svätojurský hrad, Pezinský hrad, hrad Eberhard, Pajštún a mestečko Rust 

(pri Neziderskom jazere) mali spravovať spoločne. Rovnako Červený kameň dostali bratia 

František a Wolfgang do spoločného užívania, avšak Žofii z Valdštejna mali za neho vyplatiť 

27 000 zlatých. Mestečko Slavkov s hradom a priliehajúcimi dedinami mohli po dohode 

so Žofiou grófi odpredať. 

Okrem majetkovoprávnych záležitostí sa gróf Peter postaral aj o slúženie omší 

v Kostole sv. Juraja vo Svätom Jure. K rektorovi (kaplánovi) kaplnky sv. Trojice alebo jeho 

zástupcovi mali byť pridelení traja kňazi s tromi miništrantmi. Každý pondelok mali slúžiť 

zádušnú omšu za tam pochovaných členov grófskej rodiny. Cez utorky mali byť spievané 

modlitby (vešpery) a slúžené dve zádušné omše. Ďalej mal kaplán kaplnky kostola 

v mestečku Rust odvádzať dvakrát ročne (na sv. Juraja – 24. apríla a sv. Michala – 

29. septembra) grófom poplatok po 6 zlatých. V kostole sv. Juraja bol podľa všetkého gróf 

Peter aj pochovaný, no jeho náhrobná doska sa nezachovala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 MATĚJEK, František (ed.). Moravské zemské desky : kraj Olomoucký II. (1480 – 1566). Brno : Zemská banka 
pro Moravu, 1948, s. 151-152. 
66 KNIEZSA, ref. 17, pag. 93-94, num. 59. 
67 DL 22.623 (tranzumpt pôvodnej listiny – 1514 VI 28). 
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The Counts of Svätý Jur and Pezinok during the reign of Matthias Corvinus and Wladislas II. Jagiello 
 
The Counts of Svätý Jur and Pezinok reconciled with the Holy Roman Emperor Frederick III. after the 
death of Ladislaus the Posthumous, against whom they organized several campaigns. They opposed 
Matthias Corvinus until the year 1462. The King appointed brothers John and Sigismund of Svätý Jur 
and Pezinok respectively as vaivoda Transsilvanus after the reconciliation. In spite of this act, Count 
John joined the rebellion against King Matthias again. Counts were punished only by a revoking of the 
vaivoda Transsilvanus title at the end of rebellion, even though such treachery usually resulted into the 
capital punishment. In a following year (1468), King Matthias confirmed possession of those 
properties which they had acquired during his reign – despite all their previous acts. The main reason 
was the fact that he planned to take advantage of their military and diplomatic services in the future. 
Count Sigismund showed his loyalty in battles against Czechs and Ottoman, as one of the army 
commanders. On the other hand, Count John III. as well as his elder brother Peter V. demonstrated 
their abilities especially in diplomacy. In 1476 Counts John and Peter took a part in a diplomatic 
errand to Naples accompanied by 800 of King´s soldiers. They aimed to accompany the second wife 
for Matthias Corvinus, Beatrix de Aragon to the Kingdom of Hungary. Count John led successful 
negotiations in Naples. 
During the reign of Wladislas Jegiello, particularly Peter gained prominence as the vaivoda 
Transsilvanus (1498 – 1510) and then as iudex curie (1500 – 1517). Counts of Svätý Jur and Pezinok 
were still the followers of Habsburgs, which was detested by a major part of nobility. However, the 
nationally orientated part of aristocracy of the Kingdom of Hungary did not dare to intervene against 
the Counts of Svätý Jur and Pezinok. This attitude was even strenghtened when Wladislas Jagiello 
appointed Count Peter as iudex curie in 1500. Count Peter held this position up to his death in 1517. 
 
Keywords: Matthias Corvinus, Wladislas II. Jagiello, mercenary army, Emperor Frederick III. 
Habsburg, rebellion in Transylvania in 1476 
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Diplomatické vzťahy bratov Karola a Ferdinanda Habsburských 
so sultánom Sulejmanom (1537 – 1551) a mierová zmluva z roku 1547 
 
Miloslav Skovajsa 
 

V máji roku 1537 sultán Sulejman vyrazil na svoje v poradí siedme ťaženie. 

V spojenectve s francúzskym kráľom Františkom I. plánoval dobyť Itáliu. Osmanské vojská 

sa v júli vylodili na juhu Apeninského polostrova a plienili okolie Otranta. Francúzske 

jednotky sa však na severe Itálie neobjavili. Sulejman sa rozhodol stiahnuť.1 Zatiaľ čo sultán 

putoval naspäť po súši, jeho námorná flotila obľahla benátske Korfu. 

Zhoršenie vzájomných vzťahov s Benátkami vychádzalo z rastúcej sily osmanského 

loďstva. Potom ako sa podarilo cisárovmu admirálovi Andrea Doriovi dobyť osmanské 

prístavy Koroni, Lepanto a Patras v 1532, Sulejman začal s modernizáciou loďstva. Jedným 

z jeho krokov bolo aj to, že povolal do čela námorných síl korzára Khair al-Dina známeho 

pod menom Barbarossa (1533). K stupňovaniu napätia prispelo aj udelenie obchodných výsad 

Francúzsku, ktoré boli veľmi podobné tým benátskym. Keď sa Serenessima odmietla pridať 

na stranu osmansko-francúzskej aliancie (február 1536) proti Habsburgovcom, Sulejman 

prikázal svojím pohraničným begom, aby plienili benátske územia v Dalmácii a Albánsku. 

Otvorený konflikt napokon vypukol počas Sulejmanovho italského ťaženia. 

Napriek tomu, že Benátky vstúpili do Svätej ligy na čele s pápežom a cisárom, táto 

vojna sa ukázala byť z ich pohľadu katastrofálnou. Potom ako spojenecké loďstvo utrpelo 

porážku pri Preveze (september 1538) rozhodla sa Serenessima vyslať poslov 

do Konštantínopolu a rokovať o mieri. Benátky uzavreli separátny mier začiatkom októbra 

1540. Okrem ostrovu Tinos prišli o všetky svoje územia a oporné body v Egejskom mori 

a museli zaplatiť vysoké reparácie.2 Karol V. so svojím janovským admirálom Doriom 

pokračovali v boji ďalej. Ich námorná expedícia proti Alžíru (leto 1541) sa však skončila 

neúspechom. Naproti tomu v lete 1543 nasledovala úspešná francúzsko-osmanská výprava 

proti ríšskemu mestu Nice. Osmanská flotila dokonca prezimovala vo francúzskom Toulone 

a na spiatočnej ceste do Konštantínopolu kaptan-ı derya3 Barbarossa zaútočil na mestá 

                                                 
1 ISOM-VERHAAREN, Christine. Allies with the Infidel: The Ottoman and French Alliance in the Sixteenth 
Century. London : I. B. Tauris & Co Ldt, 2011, s. 114ff. Pozri tiež: GARNIER, Edith. L’Alliance impie. 
François Ier et Soliman le Magnifique contre Charles V. Paris : Éditions du Félin, 2008, 300 s. 
2 THEUNISSEN, Hans. Ottoman – Venetian Diplomatics: The cAhd – Names. In Electronic Journal of Oriental 
Studies, 1998, roč. 1, č. 1, s. 162-166; SETTON, Kenneth M. The papacy and the Levant (1204 - 1571). 
The Fiftheen Century. Philadelphia : The American Philosophical Society, 1984, vol. 3, s. 394-450. 
3 Kaptan-ı derya, kapudan-ı deryâ, kaptanpaşa označenia pre najvyššieho vojenského veliteľa osmanského 
loďstva. 
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západného pobrežia Itálie (1544).4 Prevaha osmanského loďstva v Stredomorí trvala ďalších 

sedemnásť rokov až do víťazstva kresťanskej ligy pri Lepante (1571). 

Možnosť ukončiť vojenské operácie a uzavrieť mier medzi Karolom a Sulejmanom sa 

naskytla po ukončení vojny medzi Františkom I. a Karolom V. V poradí deviata vojna o Itáliu 

sa skončila mierom v Crespy 18. septembra 1544. Tu sa František zaviazal podporovať 

Karolovu politiku v Uhorsku cez svoje diplomatické zastúpenie pri Porte. V prípade konfliktu 

s Osmanmi mal poskytnúť cisárovi vojenskú pomoc. Na oplátku Karol prisľúbil vydať 

princeznú z habsburského rodu za Františkovho syna Karola, vojvodu orleánskeho. Voľba 

padla na Ferdinandovu dcéru Annu, ktorá mala dostať do vena Milánsko.5 Aby sa František 

vyhol poskytnutiu vojakov a ušetril finančné prostriedky v prípadnom Karolovom ťažení proti 

Osmanskej ríši a zároveň sa pokúsil udržať spojenectvo so sultánom, prišiel s iniciatívou 

sprostredkovania mieru medzi Sulejmanom a Karolom.6 Hoci Karol súhlasil so začatím 

rokovaní, tieto sa mali držať v prísnej tajnosti. Hlavným dôvodom bolo pripravované 

vojenské ťaženie proti protestantskému Šmalkadskému zväzu. 

Zatiaľ čo boje Karola a Sulejmana o vplyv v Stredomorí viac-menej nerušene 

prebiehali od jari 1534 (Osmani znovuzískali Koroni a dobyli Tunis7) až do francúzskeho 

sprostredkovania mieru v zime 1544, Ferdinandova politika v Uhorsku zažívala chvíľkové 

vzostupy ale najmä dlhodobé pády. Po tom, ako sa Sulejman vrátil do Konštantínopolu 

zo svojho italského ťaženia v septembri 1537, začali prichádzať správy z Bosporu o príprave 

nového ťaženia. Spoločné obavy z možného útoku Sulejmana zblížili Ferdinanda a Jána 

Zápoľského. Zápoľský sa obával odplaty sultána za zavraždenie uhorského miestodržiteľa 

Ľudovíta Grittiho a jeho synov v Megyesi svojím sedmohradským vojvodom Majlátom z roku 

                                                 
4 JORGA, Nicolae. Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha : Friedrich Andreas Perthes, 1910, Band 3, 
s. 89-92; ISOM-VERHAAREN, ref. 1, s. 40-41, 119-140. Pozri tiež: de GÓMARA Francisco. L. Guerras 
de mar del emperador Carlos V. Madrid : Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 
II y Carlos V, 2000, 307 s. 
5 HASENCLEVER, Adolf. Die Geheimartikel zum Friede von Crépy vom 19 September 1544. In Zeitschrift 
für Kirchengeschichte, 1926/1927, roč. 45, N.F. 8, s. 418-426. 
6 Nebolo to po prvýkrát, čo mal francúzsky kráľ sprostredkovať mier medzi Karolom a Sulejmanom. V roku 
1538 po dohode z Aigues – Mortes prijal Karol Františkovo sprostredkovanie a do Konštantínopolu bol vyslaný 
Cesare Cantelmo. Podobne v 1540 francúzsky vyslanec Antonio Rincon žiadal Sulejmana, aby uzavrel mier 
s Karolom a ďalšími kresťanskými princmi. V oboch prípadoch sa sultán rozhodol pokračovať v boji. SEVERI, 
Bart. ‘Denari In Loco Delle Terre…’ Imperial Envoy Gerard Veltwijck and Habsburg Policy Towards 
the Ottoman Empire, 1545 – 1547. In Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, 2001, roč. 54, č. 2-3, 
s. 217; Správa Gerharda Veltwycka o rokovaniach s Portou v roku 1545. NEHRING, Karl et al. Austro-Turcica 
1541 – 1552. München : R. Oldenbourg Verlag, 1995, (dok. č. 30), s. 91. 
7 Khair al-Din Barbarossa obsadil Tunis v auguste 1534. Cisár Karol V. sa osobne postavil na čelo novej 
výpravy a stratený Tunis získal nasledujúci rok v júli. Na trón znovu dosadil svojho vazala Muhammada bin al-
Hasana známeho ako Muley Hassan. 
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1534.8 Ferdinand sa zase nachádzal de facto vo vojnovom stave s Osmanskou ríšou.9 A tak 

zástupcovia oboch kráľov podpísali vo februári 1538 zmluvu vo Veľkom Varadíne.10 Túto 

zmluvu ratifikoval aj cisár Karol. Zatiaľ čo sa Ferdinand a Karol zaviazali k ochrane Jána 

Zápoľského v prípade osmanského útoku, Ján si mohol ponechať kráľovský titul (ako Ján I.) 

a svoje doterajšie územia v Sedmohradsku i Uhorsku s tým, že po jeho smrti prejdú tieto 

do rúk Ferdinanda. Zmluva bola tajná, navonok prezentovaná ako vzájomné prímerie. 

Publikovať sa mala až na žiadosť cisára. Nasledujúce mesiace sa odohrávali v očakávaní 

a hodnotení prichádzajúcich správ. Začiatkom júla 1538 informovali Ferdinanda, že osmanská 

armáda v počte osemdesiattisíc vojakov postupuje smerom k riekam Sáva a Dráva.11 

No v auguste bolo zrejmé, že Sulejman smeruje do Moldavska, aby potrestal svojho vazala, 

neposlušného Petra Rareša. V tomto duchu písal aj Juraj Martinuzzi, hlavný radca a pokladník 

kráľa Jána, Ferdinandovi. V liste vyjadril svoje obavy, že po Moldavsku sa sultán obráti 

so svojimi viac ako dvestotisíc mužmi proti Uhorsku a že môže napadnúť aj Svätú ríšu.12 

Očakávania Juraja Martinuzziho sa však nenaplnili a Sulejman sa vrátil koncom novembra 

1538 po pacifikácii Moldavska priamo do Konštantínopolu. Zdalo sa, že nebezpečenstvo 

zo strany Osmanov pominulo13 a v očiach Jána stratila Veľkovaradínska zmluva 

na dôležitosti. V marci si Ján I. zobral za manželku Izabelu, mladšiu dcéru svojho švagra 

poľského kráľa Žigmunda I. Onedlho sa mu mal narodiť syn, dedič, s ktorým 

Veľkovaradínska zmluva nepočítala. Keď na začiatku roku 1539 Ferdinand požadoval, 

aby bola zmluva oficiálne publikovaná, Ján Zápoľský a Martinuzzi to odmietli.14 Toto 

odmietnutie malo následne dohru v Konštantínopole. 

Okruh možných spojencov Ferdinanda v boji proti sultánovi bol v roku 1539 

minimálny. Benátky rokovali s Osmanmi o mieri. Ferdinandov brat Karol bol zamestnaný 

                                                 
8 Ľudovít Gritti (*1480 – †1534) pôvodom benátsky kupec, miestodržiteľ Uhorska menovaný sultánom 
Sulejmanom 1529 – 1534. Zároveň poradca Ibrahima Pašu pre západnú zahraničnú politku. Pozri: SZÁKALY, 
Ferenc. Lodovico Gritti in Hungary 1529-1534: A Historical Insight in to the Beginnings of Turco-Habsburgian 
Rivalry. Budapest : Akadémiai Kiadò, 1995, 143 s.; KRETSCHMAYR, Heinrich. Ludovico Gritti: Eine 
Monographie In Archiv für Österreichische Geschichte, 1897, roč. 83, 105 s. 
9 Večný mier uzatvorený medzi Ferdinandom a Sulejmanom z 1533 stroskotal definitívne Katzianerovou 
výpravou proti osmanskému Osijeku v 1537. 
10 Veľkovaradínsky mier, jeho ratifikácie a dodatky v: GOOS, Roderich. Österreichische Staatsverträge. 
Fürstentum Siebenbürgen (1526-1690). Wien : Adolf Holzhausen, 1911, (dok. č. 16A, 16B, 16C), s. 66ff. 
11 List Moroneho Farnesemu, Linz, 13. júla 1538. FRIEDENSBURG, Walter. (ed.). Nuntiaturberichte 
aus Deutschland 1533 – 1559 nebst ergäzenden Actenstücken. Gotha : Fridrich Andreas Perthes, 1892, Abt. 1, 
Band 8, (dok. č. 101), s. 313-314. 
12 List Martinuzziho Ferdinandovi, Varadín, 16. augusta 1538. KÁROLYI, Árpád (ed.). Frater György levelezése 
1535-1551. Codex epistolaris fratri Georgii. Budapest : Atheanaeum, 1881, (dok. č. XI), s. 15-17. 
13 Ján Zápoľský si udobril sultána vyplatením tribútu v hodnote 300 tisíc zlatých. Porovnaj : FRIEDENSBURG, 
ref. 11, Abt. 1, Band 8, (dok. č. 53, 54, 76, 171), s. 212, 214, 272-273, 500-501. 
14 KÖPECZI, Béla et al. History of Transylvania: From the Beginnings to 1606. New York : Columbia 
University Press, 2001, s. 607-608. 
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povstaním v Gente a podpora Svätej ríše, ktorá bola rozdelená na dva nezmieriteľné tábory, 

bola viazaná na ústupky buď voči katolíkom alebo protestantom.15 Aby Ferdinand odvrátil 

nebezpečenstvo možnej osmanskej výpravy do Uhorska, vyslal do Konštantínopolu v lete 

1539 Hieronyma Laskiho ako svojho vyslanca.16 Laski sa sťažoval u sultána na osmanské 

prepady Slavónska. Jeho pozícia vychádzala z tvrdenia, že obe ríše uzavreli mier v 1533 a ten 

bol stále v platnosti. Osmanská strana reagovala tvrdením, že mier z 1533 mal vstúpiť 

do platnosti až po vyšetrení hraníc v Uhorsku Ľudovítom Grittim, ten bol však zavraždený. 

Ďalšou úlohou Laskiho bolo pohnúť sultána k odobreniu Veľkovaradínskej zmluvy. 

Za priateľstvo sultána mohol ponúknuť sumu do výšky tristotisíc zlatých a pevnosť Castel-

Nuovo (Herzeg Novi), ktorú sa podarilo dobyť ustupujúcej flotile Ligy po porážke 

pri Prevezze (1538).17 Týmto spôsobom sa veľkovezír Lütfi Paša oficiálne dozvedel 

o existencii spomínanej zmluvy. Reakcia bola jednoznačná. Kráľ Ján nemal žiadne právo 

rozhodovať o Uhorsku, ktoré mu nikdy nepatrilo. Napriek spomínaným výmenám názorov 

sultán udelil Ferdinandovi šesťmesačné prímerie začínajúce sa prvým januárom 1540 

s podmienkou, že Laski sa do spomínaných šiestich mesiacov vráti s plnou mocou, aby mohol 

rokovať a uzavrieť trvalý mier. Budúce rokovania mali zohľadňovať status quo v Uhorsku 

a počítať s každoročným platením tribútu. Na spiatočnej ceste z Konštantínopolu sa Laski 

pokúsil presvedčiť pohraničných begov, aby zastavili nájazdy smerujúce prevažne na majetky 

grófa Mikuláša Zrínskeho.18 Nájazdy predstavovali akúsi súkromnú odplatu voči Zrínskemu 

zato, že dal popraviť veliteľa Hansa Katzianera, zbaveného titulu a majetkov ako dôsledok 

za zodpovednosť za anihiláciu Ferdinandových vojsk pri Osijeku (1537). Katzianerovi sa síce 

podarilo utiecť z viedenského väzenia a vstúpiť do služieb sultána, no Zrínskeho vojaci ho 

chytili a popravili.19 Ďalšie zdržanie spôsobil zlý zdravotný stav samotného Laskiho. 

                                                 
15 FISCHER-GALATI, Stephan A. Ottoman Imperialism and German Protestantism 1521-1555. New York : 
Octagon books, 1972, passim. 
16 Finálna správa z prvej Laskiho misie v službách Ferdinanda sa nezachovala. Zachoval sa však Laskiho 
podrobný denník z jeho druhej misie pri Porte. Tento obsahuje množstvo informácií vzťahujúcich sa k prvej 
misii. Denník publikovaný v: GÉVAY, Anton. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnise 
zwischen Österreich, Ungern und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte Wien : Bei Schaumburg 
und Comp., 1840, Band 3, Teil 3, s. 2-65. 
17 Khayr al-Din Barbarossa znovuzískal Castel-Nuovo v auguste 1539. 
18 List kráľovnej Márie Hieronymovi Laskimu, Viedeň, 4. apríla 1540. GÉVAY, ref. 16, Band 3, Teil 2, (dok. 
č. 42), s. 47f. Pozri tiež: list Murada Bega Hieronymovi Laskimu, Gradiška, 12. apríla 1540. PETRITSCH, Ernst 
D. Regesten der Osmanischen Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv. Band 1. 1480-1574. In Mitteilungen 
des Österreichischen Staatsarchivs. Ergänzungsband 1991, 10/1, (regest č. 54), s. 39. 
19 ZINKEISEN, Johann W. Geschichte des osmanischen Reichs in Europa. Gotha: Bei Friedrich Andreas 
Perthes, 1854, Band 2, s. 830. 
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Ferdinand vyslal posla Andronica Tranquillia k Sulejmanovi, aby ho informoval o príčinách 

zdržania.20 

Konečne začiatkom júla 1540 sa Laski chystal na svoju druhú misiu na Bospor 

v službách Ferdinanda. V inštrukčnom liste vystavenom v Hagenau mu Ferdinand písal, 

aby ako ročné platby sultánovi ponúkol hodiny, sokolov či iné nepeňažné dary. Ak by sultán 

nesúhlasil, Laski mohol ponúknuť za tú časť Uhorska, ktorú Ferdinand aktuálne držal najviac 

30 000 zlatých. Každoročná penzia za priateľskú podporu a dodržiavanie mieru mala byť 

vo výške najviac 8000 zlatých ročne pre veľkovezíra Lütfiho Pašu a 2000 pre hlavného 

dragomana21 Junusa Bega. Ako blesk z jasného neba prišla správa, že kráľ Ján I. zomrel 

21. júla 1540 vo svojom vojenskom tábore počas výpravy proti rebelom – sedmohradskému 

vojvodovi Štefanovi Majlátovi a Imrichovi Balašovi.22 Ferdinand okamžite začal pripravovať 

vojsko s pomocou ktorého chcel získať to, čo mu na základe Veľkovaradínskej zmluvy 

patrilo. 

Laski sa napriek Ferdinandovým vojenským prípravám rozhodol odcestovať 

do Konštantínopolu a žiadať sultána, aby nerokoval s vyslancami kráľovnej vdovy Izabely 

a jej nedospelého syna Jána Žigmunda. Laski pricestoval na Bospor posledný októbrový deň 

roku 1540. Pri stretnutí s Lütfi Pašom na otázku, prečo prišiel rokovať o mieri, 

keď Ferdinandove vojská stoja pri Ostrihome, Laski odpovedal, že Ferdinand nesmeruje proti 

sultánovi, ale snaží sa naplniť články zmluvy z Veľkého Varadína. Osem dní po príchode sa 

stretol Laski aj so Sulejmanom. Ten ho vo svojom paláci spočiatku nepustil ani k slovu 

a oznámil mu, že medzičasom Ferdinandove vojská postúpili smerom k Budínu. Ak chcel 

Ferdinand mier, mal zanechať svoje ťaženie a za tú časť Uhorska, ktorú vlastnil, mal posielať 

tribút. Čo sa týkalo odstúpenia celého Uhorska Ferdinandovi, to neprichádzalo do úvahy ani 

za milión zlatých. Laski navrhol, že on sám sa vráti a zastaví postup Ferdinandových vojsk. 

Následne by sa stretol sultán s Ferdinandom a vyriešili by spory osobne. Tento návrh 

považoval Sulejman prinajmenšom za detinský a vydal príkaz, aby vzali Laskiho do väzby.23 

                                                 
20 Tranquillius Andronicus po návrate z Konštantínopolu bol zakrátko znovu vyslaný naspäť, aby konečne 
ohlásil príchod Laskiho druhej misie. Pozri: Ferdinandove inštrukcie pre Tranquillia Andronica, Viedeň, 
20. augusta 1540 v: GÉVAY, ref. 16, Band 3, Teil 3, (Beilagen: dok. č. IX) s. 83ff. 
21 Dragoman (variácie: dragomannus, trucheman, tercüman...) označenie pre tlmočníka, prekladateľa 
z osmančiny, perzštiny, arabčiny do jazykov latinskej Európy. 
22 Táto rebélia je považovaná za prvý pokus sedmohradskej šľachty o oddelenie sa od Uhorska za účelom 
ochrany pred zvyšujúcim sa rizikom osmanskej invázie. KÖPECZI, ref. 14, s. 608. 
23 Denník Hieronyma Laskiho počas jeho druhého vyslanectva k sultánovi Sulejmanovi I. GÉVAY, ref. 16, Band 
3, Teil 3, s. 2-65; listy Hieronyma Laskiho Ferdinandovi, Konštantínopol, zima 1540/1541. Tamže, Band 3, Teil 
3, s. 101-147. 
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Vojská pod vedením Leonharda von Velsa na jeseň 1540 dobyli Vyšehrad, Vacov, 

Pešť a Stoličný Belehrad. Nasledujúci rok boje pokračovali a Ferdinandove vojská od mája 

obliehali hlavné mesto Uhorska Budín. Sulejman vyrazil z Konštantínopolu 20. júna 1541. 

V ten istý deň napísal aj list Ferdinandovi, ktorý predstavoval oficiálne vyhlásenie vojny.24 

Sulejman nerozumel, akým právom vtrhli Ferdinandove vojská do Uhorska, do krajiny, ktorú 

on sám dobyl a patrí výlučne jemu. Znovu zopakoval, že kráľ Ján bol jeho otrokom a nemal 

právo disponovať Uhorskom. Ďalej Ferdinandovi oznámil, že na základe prosby celého 

uhorského národa25 poveril správou Uhorska syna zosnulého kráľa Jána – Jána Žigmunda. 

Ferdinandovým vojskám sa Zápoľskému verný Budín dobyť nepodarilo, a tak 

21. augusta začali tieto ustupovať pred blížiacou sa osmanskou armádou. Ústup bol nariadený 

príliš neskoro. Osmanskému predvoju sa podarilo hneď ďalší deň dohoniť Roggendorfove 

oddiely. Vezir Mehmed Paša porazil nepriateľa a zmenil ústup habsburských vojsk na útek.26 

O týždeň na pätnáste výročie víťazstva na moháčskom poli janičiari lsťou obsadili 

Budín. Sulejman vstúpil do Budína a vyhlásil ho za centrum nového osmanského ejalétu. 

Kráľovná vdova Izabela spolu so svojím synom Jánom Žigmundom, ktorý dostal do správy 

sedmohradský sandžak za poplatok 10 000 zlatých ročne, museli odísť. Najprv sa usídlili 

v meste Lippa, no neskôr sa hlavným centrom Sedmohradska stal Gyulafehérvár. Martinuzzi 

obdržal územia na východ od Tisy tiež ako sandžak. Rovnako osmanským sandžakbegom sa 

stal aj Peter Petrovič, ktorý dostal do správy temešvársky banát.27 

Začiatkom septembra sa v Budíne objavili Ferdinandovi vyslanci Mikuláš gróf 

zo Salmu, František Révai a Žigmund von Herberstein. Ich inštrukcie sa ničím významným 

nelíšili od tých predchádzajúcich. Vyslanci sa mali pokúsiť sultána pohnúť k tomu, aby uznal 

Ferdinanda za právoplatného následníka zosnulého kráľa Jána. Za celé Uhorsko mohli 

ponúknuť sumu maximálne do výšky stotisíc zlatých ročne. V prípade status quo v Uhorsku 

                                                 
24 List Sulejmana Ferdinandovi, Konštantínopol, 20. júna 1541. Tamže, Band 3, Teil 3, (dok. č. LV), s. 147-148. 
25 Na základe poslednej vôle zosnulého Jána Zápoľského odišli Štefan Verbőci a Jánoš Eszéki v októbri 1540 
do Konštantínopolu. Tu Sulejman uznal Jánovho syna Jána Žigmunda za dediča trónu a udelil mu všetky 
územia, ktoré predtým ovládal kráľ Ján za mesačnú platbu 25 000 zlatých. PAPP, Sándor. Die Verleihungs-, 
Bekräftigungs-, und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische 
Untersuchung. Wien : ÖAW, 2003, s. 53-56; FODOR, Pál. Ottoman Policy Towards Hungary, 1520 – 1541 
In FODOR, Pál (ed.). In Quest of the Golden Apple. Imperial Ideology, Politics and Military Administration 
in the Ottoman Empire. Istanbul : Isis Press, 2000, s. 136-137. 
26 BAYKAL, Bekir S. (ed.). Peçevi Tarihi I. Ankara : T.C. Kültür Bakanlığı, 1999, s. 221-223; ÇABUK, Vâhid 
(ed.). Solak-zade Tarihi. Ankara : Kültür Bakanlığı, 1989, s. 203-205. 
27 PAPP, ref. 25, s. 57. 
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30 – 40 000 zlatých. Za sprostredkovanie a dodržiavanie mieru mohli sľúbiť vezírom od 8000 

do 10 000, hlavnému dragomanovi od 1000 do 2000 zlatých.28 

Druhý vezír Rüstem Paša viedol rokovania za osmanskú stranu. Požadoval vrátenie 

obsadených pevností, predovšetkým Pešti, Ostrihomu, Taty a Vyšehradu. O deň nato 

zopakoval sultán na audiencii vyslancom podmienky znovu. Ferdinand mal vrátiť pevnosti, 

ktoré dobyl minulý rok a za časť Uhorska v jeho správe platiť každoročný tribút.29 S týmito 

podmienkami boli vyslanci neskôr prepustení.30 

Okupácia Budína a začlenenie západných častí Uhorska do Osmanskej ríše spôsobili 

rozruch nielen v samotnom Uhorsku, ale aj medzi ríšskymi stavmi. Najprv sa podarilo 

uzatvoriť Ferdinandovi tajnú dohodu s biskupom Jurajom Martinuzzim, regentom 

nedospelého kniežaťa Jána Žigmunda, a jeho matkou kráľovnou Izabelou v Gyalu. Koncom 

decembra 1541 sa dohodli, že Uhorsko bude zjednotené pod vládou Habsburgovcov a ako 

kompenzáciu zato dostane rodina Zápoľských župu Spiš a každoročnú penziu vo výške 

12 000 zlatých.31 Začiatkom januára povolal Ferdinand ríšske stavy do Speyera, 

aby prerokovali otázku stálych subsidií na obranu proti Turkom. Protestanti sa stretli 

v Naumburgu, aby skoordinovali svoj postup pre nadchádzajúci snem. Na sneme žiadali 

uznať luteránsku vieru z dlhodobého pohľadu a okamžité vymenovanie luteránov 

do komorského ríšskeho súdu. Ferdinand síce zamietol ich požiadavky, ale navrhol predĺžiť 

záruky ohľadom luteránskeho vierovyznania o ďalších päť rokov a prisľúbil otvoriť komorský 

súd pre luteránov v bezprostrednej budúcnosti. Protestanti súhlasili a spolu s katolíckymi 

stavmi prisľúbili postaviť ríšske vojsko. Vojsko malo byť pripravené k akcii v máji toho roku 

pri Viedni.32 Nestalo sa tak a slávnostná prehliadka vojsk Ferdinandom a kráľovnou vdovou 

Máriou sa konala až začiatkom júla. Vyše štyridsaťtisícová armáda sa pohla do Uhorska. 

V septembri hlavné sily pod vedením kurfirsta Jána II. Brandenburského začali obliehať Pešť. 

Hoci sa podarilo prelomiť opevnenie, osmanské jednotky odolali a ríšske vojská do vnútra 

nevpustili. Začiatkom októbra boli kresťanské vojská prinútené zanechať obliehanie 

a stiahnuť sa. Výprava sa skončila úplným fiaskom. 

                                                 
28 Ferdinandove inštrukcie Mikulášovi von Salm, Františkovi Révaiovi a Žigmundovi von Herberstein 
pre rokovania so Sulejmanom, Wiener Neustadt, 29. augusta 1541. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 1), s. 1-4. 
29 Finálna správa Mikuláša Salma a Žigmunda von Herberstein o rokovaniach so Sulejmanom v tureckom tábore 
pri Budíne. Tamže, (dok. č. 2), s. 4-17. Porovnaj s detailnejšími vlastnými zápiskami Žigmunda von Herberstein. 
LEITSCH, Walter. Sigismund von Herberstein bei Süleyman dem Prächtigen. In Wiener Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes, 1992, roč. 82, s. 269-287. 
30 List Sulejmana Ferdinandovi, Starý Budín, 12. – 21. septembra 1541. SCHAENDLINGER, Anton C. 
Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Wien : ÖAW, 1983, 
(dok. č. 2), s. 5-6. 
31 Zmluva z Gyalu, 29. decembra 1541. GOOS, ref. 10, (dok. č. 18 A, 18B, 18C), s. 110ff. 
32 FISCHER-GALATI, ref. 15, s. 85. 
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Od ríšskeho ťaženia do Uhorska očakával Ferdinand veľmi mnoho. Dokazujú to aj 

inštrukcie Tranquillusovi Andronicovi. Ten bol napriek postupu ríšskych vojsk na Pešť 

vyslaný do Konštantínopolu, aby žiadal celé Uhorsko pre Ferdinanda.33 Po príchode 

na Bospor bol Andronicus držaný pod prísnym dohľadom. Jeden z jeho sluhov bol uväznený 

a neskôr popravený. Vezír Sulejman Paša podmieňoval akékoľvek ďalšie rokovania 

stiahnutím sa ríšskych vojsk z Uhorska a vrátením všetkých pevností, ktoré dobyl Ferdinand 

ešte v rokoch 1540 – 1541. Andronicus informoval Ferdinanda o neúspechu svojej misie 

v januári 1543.34 Ako ďalší vyslanec k Porte bol určený Ján Marsupinus. Ten mal 

cez sprostredkovanie bosniackeho sandžakbega Ulamu, žiadať sultána o dvojročné prímerie. 

Za držbu aktuálnej časti Uhorska aj spolu s pevnosťami Ostrihom, Vyšehrad, Tata a Stoličný 

Belehrad mohol Marsupinus ponúknuť ročnú platbu 50 000 zlatých.35 Misia bola 

pravdepodobne organizovaná príliš neskoro, aby mohla odvrátiť osmanskú výpravu 

do Uhorska. V apríli vyrazil Sulejman na čele vojska z Adrianopolu. Svojou desiatou 

výpravou upevnil osmanské pozície v Uhorsku a zabezpečil obranu Budína. Dobytím 

pevností Valpovo, Stoličný Belehrad, Tata, Päťkostolie, Siklós a Ostrihom rozšíril územie 

Budínskeho ejalétu a zároveň dotvoril obrannú líniu proti možným útokom smerujúcim 

do vnútra provincie. Nasledujúci rok sultán síce netiahol na čele vojsk do Uhorska, no boje 

v Uhorsku pokračovali. Osmanom sa podarilo dobyť Vyšehrad, Novohrad, Hatvan, Vacov 

a pevnosť Simontornya. Osmanský zábor v Uhorsku sa upevnil a dostal pevný inštitucionálny 

rámec. V roku 1544 začal svoju prácu aj defterdár36 Halil. Vyhotovil podrobné záznamy 

o zdrojoch príjmu v Budínskom ejaléte.37 Na základe týchto defterov sa potom prideľovali 

dirliky38 konkrétnym sipáhiom, janičiarom či iným reprezentantom Porty. 

Napriek bojom v Uhorsku obe strany udržiavali vzájomné kontakty. Od oficiálneho 

vyhlásenia vojny v júni 1541 až do ukončenia Sulejmanovej výpravy v novembri 1543 si 

obaja panovníci vymenili najmenej osem listov a k sultánovi smerovali tri diplomatické misie. 

                                                 
33 Ferdinandove inštrukcie Tranquilliovi Andronicovi pre rokovania so Sulejmanom, Viedeň, 10. júla 1542. 
NEHRING, ref. 6, (dok. č. 3), s. 17-20. 
34 Finálna správa Tranquillia Andronica o rokovaniach v Konštantínopole v 1542, koniec roku 1542. Tamže, 
(dok. č. 4), s. 21-30. 
35 Ferdinandove inštrukcie Johannovi Marsupinovi, roku 1543. Tamže, (dok. č. 5), s. 31-36. 
36 Defterdár označenie vedúceho osmanského úradníka v provincii zodpovedného za finančné záležitosti. 
Defterdár zostavoval registre všetkých príjmov v provincii. Tieto registre sa nazývali deftery (pre Uhorsko sú 
dobre známe podrobné, detailné súpisy zdrojov príjmov – tahrir defterleri a súpisy vo forme kompédia – icmal 
defterleri). 
37 KÁLDY-NAGY, Gyula. Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri (1546-1562). Ankara : Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1971, s. 23ff. 
38 Dirlik (tur.) v preklade ako obživa. Dirlik predstavoval zdroje príjmu (obživy) pre osmanských vojakov 
a úradníkov ako kompenzácia za ich služby počas ťaženia. Zvyčajne to boli daňové výnosy z miest, dedín, lesov, 
pasienkov... Podľa veľkosti výnosu sa dirliky delili zostupne nasledovne: chás, zeámet, timár. 
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Hoci ani jedna z nich nemala úspech, obe strany mali záujem pokračovať v dialógu 

a uzatvoriť výhodný mier. Vo februári 1544 nadviazali kontakt Ferdinandov uhorský 

miestodržiteľ ostrihomský arcibiskup Pavol z Vardy a budínsky miestodržiteľ beglerbeg 

Yahyapašazade Mehmed Paša. Arcibiskup vyslal svojho sekretára Johana Deseuffyho, 

aby zistil podmienky prípadného prímeria. Mehmed Paša bol pripravený prímerie dodržiavať, 

ak vyšle Ferdinand mierovú misiu k sultánovi. Pre túto misiu prisľúbil glejt.39 Jeho prísľuby 

mu však nebránili, aby organizoval vojenské operácie na pohraničí a sám dobyl Vacov, 

Novohrad či Vyšehrad. V júni 1544 písal Pavlovi z Vardy, že on sám nemá kompetencie, 

aby uzatvoril jednomesačné prímerie, ktoré žiadal Deseuffy, ale radil vyslať misiu k sultánovi 

čo najskôr.40 V októbri sa vrátil z Konštantínopolu Ferdinandov posol aj s listom od sultána.41 

List sa nezachoval, no možno predpokladať, že Sulejman v ňom súhlasil s uzatvorením 

prímeria na hraniciach a vyslaním mierovej misie. Pre túto misiu bol vybraný jágerský 

prepošt Hieronymus Adorno, dôverník kaločského biskupa Františka Frankopána. Inštrukcie 

pre Adorna boli vystavené v decembri 1544. Ak by sa nepodarilo uzavrieť mier, mal uzatvoriť 

jednoročné prímerie so sultánom v záujme ďalších rokovaní o mierovej zmluve.42 V januári 

Adorno žiadal od Ferdinanda doplňujúce informácie ohľadom možnosti kondomínia 

na osmansko-habsburskom pohraničí v Uhorsku a jeho misie u Mehmeda Pašu v Budíne.43 

V týchto otázkach dôveroval Ferdinand svojmu najvyššiemu veliteľovi v Uhorsku 

Leonhardovi von Vels.44 Leonhard pravdepodobne informoval Adorna koncom januára, 

že v prípade kondomínia sa bude problém riešiť s budínskym beglerbegom a využije sa jeho 

sprostredkovanie. Ďalej písal Adornovi, že pri uzatváraní prímeria v Budíne môže ponúknuť 

Mehmedovi Pašovi za jeho dodržiavanie 1000 až 2000 zlatých. V prípade uzatvorenia 

mierovej zmluvy môže ponúknuť budínskemu pašovi za jej sprostredkovanie a dodržiavanie 

jednorazovú platbu 8000 zlatých alebo ročnú penziu vo výške 2500 zlatých. Vyšetrenie 

a určenie vzájomných hraníc zmiešanou komisiou malo nasledovať v rámci šiestich mesiacov 

                                                 
39 PETRITSCH, Ernst D. Ungarnpolitik Ferdinands I. bis zu seiner Tributpflichtigkeit an die Höhe Pforte. 
[Dissertation]. Wien : Universität Wien, 1979, s. 137-138. 
40 List Mehmeda Pašu Pavlovi z Vardy, Budín, 20. júna 1544. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien (ďalej ako 
HHStA), fond Turcica 5, Konvolut 6 (1544), fol. 46. Kratučký regest tohto listu v: PETRITSCH, ref. 18 (regest 
č. 81), s. 47. V tomto čase cestoval na Bospor cez Viedeň aj portugalský vyslanec Eduardo Cataneo. Ferdinand 
mu adresoval memorandum. Cateneo sa mal pokúsiť získať u sultána mier na základe status quo v Uhorsku 
s presne určenými hranicami. Memorandum pre Eduarda Catanea, 8. júna 1544. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 6), 
s. 36-37. 
41 List Mehmeda Pašu Ferdinandovi, Budín, 7. októbra 1544. HHStA, fond Turcica 5, Konvolut 6 (1544), fol. 47. 
Kratučký regest tohto list v: PETRITSCH, ref. 18, (regest č. 82), s. 47. 
42 Ferdinandove inštrukcie Hieronymovi Adornovi, Viedeň, 28. a 29. decembra 1544. NEHRING, ref. 6, 
(dok. č. 7 a 8), s. 37-41. 
43 Listy Hieronyma Adorna Ferdinandovi, Viedeň, 6. a 7. januára 1545. Tamže, (dok. č. 9 a 10), s. 42-43. 
44 List Ferdinanda Leonhardovi von Vels, Praha, 15. januára 1545. Tamže, (dok. č. 11), s. 44. 
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po uzatvorení mierovej zmluvy.45 Posledný januárový deň 1545 dorazili vyslanec Adorno, 

jeho sekretár Johann Maria Malvezzi a Žigmund Posgay do Budína. Päť dní nato Adorno 

získal glejt pre pokračovanie svojej cesty a Žigmund Posgay sa vrátil aj s dekrétom Mehmeda 

Pašu o prímerí naspäť. Osmanský dekrét oznamoval, že počas misie Adorna sa má 

zachovávať na hraniciach prímerie. Toto sa malo dať všetkým na vedomie. Ďalej mali byť 

vymenovaní ľudia na oboch stranách zodpovední za dodržiavanie prímeria a riešenie 

potenciálnych konfliktov. Na území Osmanskej ríše títo sídlili v Budíne, Päťkostolí, Velike 

a Jászberény. Na strane kráľovského Uhorska v Sihoti (maď. Szigetvár), Komárne, Jágri 

a Záhrebe.46 Potom čo osmanský posol v sprievode Posgaya priniesol osmanský dekrét 

Leonhardovi von Vels, ten vo Viedni 11. februára listinou s identickým obsahom potvrdil 

prímerie. Túto spolu s odmenou 5000 zlatých, ktoré prisľúbil Adorno Mehmedovi Pašovi, 

odovzdal osmanskému poslovi.47 Adorno zatiaľ pokračoval vo svojej ceste k sultánovi 

do Adrianopolu. Keď tam dorazil (február/marec), jeho zdravotný stav sa veľmi zhoršil. 

Adorno umrel 15. apríla. Potom ako si veľkovezír Rüstem Paša overil u Malvezziho, 

že Adorno zomrel prirodzenou smrťou, chcel v rokovaniach pokračovať. Keďže sekretár 

Malvezzi nemal potrebné oprávnenia, veľkovezír prisľúbil dodržiavať prímerie aj počas novej 

Ferdinandovej misie. Tá mala prísť k sultánovi najneskôr do päťdesiatich dní.48 Toto oznámil 

Malvezzi Ferdinandovi osobne vo Wormse druhý májový deň. Keďže päťdesiatdňový limit 

bol z pohľadu Ferdinanda nesplniteľný,49 listom požiadal veľkovezíra, aby počkal 

a dodržiaval prímerie kým vyšle ďalšieho vyslanca. Úlohou bol poverený rodený Ital, doktor 

práv a filológie, Nikolas Secco (Nikolaus Sick). Ferdinandove inštrukcie datované 21. mája 

1545 dávali Seccovi za úlohu obnoviť staré priateľstvo (veterem amicitiam) a vzájomne 

usporiadať držbu území a majetkov na spoločných hraniciach. Secco sa mal ospravedlniť 

Rüstemovi Pašovi, že prišiel bez hodnotných darov a z dôvodu časovej tiesne priniesol len 

menšie dary. Ďalej mohol Secco sľúbiť vezírom a hlavnému dragomanovi peňažné dary 

za priateľský postoj – za pomoc a dodržiavanie mierovej zmluvy. Čo sa týkalo uzavretia 

mieru, Secco mohol prisľúbiť posielanie každoročného čestného daru vo výške najviac 30 000 

zlatých. Pri rokovaniach mal postupovať v spolupráci s vyslancom cisára Karola.50 Secco 

                                                 
45 List Leonharda von Vels Hieronymovi Adornovi, Komárno, 28. januára 1545. Tamže, (dok. č. 12), s. 44-47. 
46 Dekrét beglelerbega Mehmeda Pašu o prímerii, Budín, 5. február 1545. PETRITSCH, ref. 18, (regest č. 83), 
s. 48. 
47 PETRITSCH, Ernst D. Beiträge zur Diplomatie Ferdinands I an der Hohen Pforte. Das Gesandtenwesen 1545 
– 1547. [Prüfungsarbeit] Wien : Institut für österreichische Geschichtsforschung, 1977, s. 21-30. 
48 Listy J. M. Malvezziho Ferdinandovi, po 23. apríli 1545. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 16 a 17), s. 51-56. 
49 Len cesta z Adrianopolu do Wormsu trvala Malvezzimu 39 dní. 
50 Ferdinandove inštrukcie Nikolasovi Sickovi, Worms, 21. mája 1545. Tamže, (dok. č. 21), s. 59-69. 
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vyrazil na cestu do Konštantínopolu 25. mája 1545. Kvôli napätej situácii na pohraničí51 

opustil Secco Viedeň až 10. júna. O tri dni dohodol v Budíne prímerie s Mehmedom Pašom 

na dobu svojej misie. Aby dokázal doraziť do cieľa v rekordne krátkom čase (9. júla), cestou 

uhnal desať koní na smrť. Po jeho príchode sa však francúzsky rezident Gabriel d’Aramont, 

sprostredkovateľ rokovaní medzi cisárom a Portou, zaslúžil o to, aby bol Secco vzatý 

do väzby. Izolácia Secca trvala až do príchodu cisárskeho vyslanca Gerharda Veltwycka 

(august 1545).52 

Potom ako bola podpísaná zmluva z Crépy medzi Františkom I. a Karolom V., 

francúzsky kráľ ponúkol cisárovi sprostredkovanie mieru s Portou. V decembri 1544 

František vyslal svojho posla k Porte, aby informoval sultána o možnosti mierových rokovaní 

s cisárskym vyslancom. Sulejman súhlasil. Po návrate francúzskeho posla Karol prijal 

francúzske sprostredkovanie v apríli 1545.53 Misiou bol poverený Gerhard Veltwyck. 

Veltwyck patril medzi najvzdelanejších mužov svojho času. Narodil sa v roku 1505 

v Utrechte v židovskej rodine. Študoval jazyk arabský, hebrejský a liturgickú chaldejskú 

sýrštinu. Jeho vzdelanie a konverzia na katolícku vieru (1539) mu priniesli možnosť zapájať 

sa do teologicko-politických debát vo Svätej ríši. Veltwyck sa stal chránencom Nicolasa 

Perrenota de Granvella, kancelára Karola V. Po jeho boku sa pravdepodobne zúčastnil 

na cisárovej neúspešnej výprave do Alžíru (1541). V roku 1542 pôsobil ako zástupca 

kráľovnej vdovy nizozemskej miestodržiteľky Márie vo Valladolide. Rovnako na príkaz 

Márie sa nasledujúci rok zúčastnil ríšskeho snemu v Norimbergu. V roku 1544 prenikol 

Veltwyck hlbšie aj do tureckej problematiky. Koncom roku cestoval do Trnavy, kam sa zišla 

šľachta kráľovského Uhorska. Po vytvorení Budínskeho ejalétu (1541) a značnom rozšírení 

osmanskej moci v Uhorsku v 1543 a 1544 hrozilo, že šľachta kráľovského Uhorska sa odkloní 

od Habsburgovcov a bude nasledovať príklad vazalského Sedmohradska. Velwyck mal 

za úlohu upokojiť uhorský snem a zopakovať prísľuby o cisárovom protitureckom ťažení 

z ríšskeho snemu v Speyeri (1544). Keď sa vo februári 1545 Veltwyck v Trnave oboznámil 

so situáciou a dozvedel sa, že tajné rokovania o prímerí Ferdinanda s Osmanmi sú uhorskej 

šľachte známe, informoval Karola a žiadal ho o zmenu jeho postoju voči Uhorsku. Vyzval ho 

                                                 
51 29. mája 1545 budínsky beglerbeg Mehmed Paša v liste Leonhardovi von Vels protestoval a vyhrážal sa 
protiopatreniami proti opakujúcim sa porušeniam prímeria zo strany Habsburgovcov. Spomenul najmä krádež 
štyridsiatich koní a zajatie ich strážcov mužmi Štefana Losoncsyho. PETRITSCH, ref. 18, (regest č. 86), s. 48-49. 
52 Listy Nikolasa Sicka Ferdinandovi, Konštantínopol, 25. augusta, 7. septembra 1545 a finálna správa 
o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, po 10. novembra 1545. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 26, 
27 a 28), s. 73-81. 
53 List Jeana de Saint Mauris Franciscovi de los Cobos, Blois, 7. mája 1545. HUME, A. S. M. (ed.). Calendar 
of letters, despatches, and state papers, relating to the negotiations between England and Spain... [Calendar 
of State Papers, Spain, Vol. 8: 1545-1546] London : Longmna, Green, 1904, s. 99. 
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k osobnej účasti na uhorskom sneme. Veril, že prejavenie takéhoto záujmu, by upevnilo 

dôveru Uhrov v Habsburgovcov a pritiahlo mnohých šľachticov aj zo Sedmohradska.54 

Po návrate z Uhorska bol 22. mája 1545 vo Wormse poverený misiou do Konštantínopolu. 

Ako cisársky vyslanec spolu s francúzskym vyslancom Jeanom de Monluc sa mal zúčastniť 

na mierových rokovaniach a uzavrieť mier.55 V tajných inštrukciách od cisára však obdržal 

pokyny, aby Francúzom nedôveroval a uzavrel so sultánom najviac prímerie.56 Karol sa chcel 

stálym kontaktom s Osmanmi vyhnúť. Veril, že po vysporiadaní sa s ríšskymi protestantmi, 

ku ktorému sa chystal, bude môcť zorganizovať protitureckú výpravu. Ak by Jean de Monluc 

a francúzsky rezident pri Porte Gabriel d’Aramont znemožňovali rokovania, mohol Veltwyck 

vyzradiť obsah zmluvy z Crépy, presnejšie tú časť, ktorou sa František zaviazal poskytnúť 

vojenské jednotky na boj proti Osmanskej ríši. 

Veltwyck spolu s Monlucom opustili Benátky 22. júna. Priplávali do Dubrovníka, 

kde Monluc ochorel a tak Veltwyck bol prinútený počkať dva týždne, kým sa Monlucov 

zdravotný stav nezlepší. Medzičasom sa dozvedel, že Secco už dorazil na Bospor a začal 

rokovať s Osmanmi. Vyslal za ním vlastného kuriéra s listom, aby počkal na jeho príchod 

a rokovania zatiaľ prerušil.57 Keďže Secco ani Veltwyck nemali spoločnú šifru, list nebol 

kódovaný. Keď sa posol pokúsil v Konštantínopole odovzdať Seccovi list, bol zadržaný 

osmanskými strážami. Z obsahu listu bolo zrejmé, že obaja vyslanci majú postupovať 

spoločne, hoci d’Aramont tvrdil opak. Keď Secco následne poprel akúkoľvek spojitosť 

s Veltwyckovov úlohou, osmanská dôvera sa ešte viac naštrbila.58 Veltwyck spoločne 

s Monlucom prišli do Konštantínopolu v nedeľu 23. augusta. Presne o týždeň sa začali zložité 

dlhé rokovania. Na týchto sa zúčastnili Veltwyck spoločne so Seccom, francúzsky rezident 

d’Aramont, vyslanec Monluc a osmanská strana pod vedením veľkovezíra Rüstema Pašu. 

Napätia medzi cisárskym a kráľovským vyslancom a taktiež medzi oboma Francúzmi 

o výsadné postavenie počas rokovaní sťažovali ich priebeh. Počas prvých rokovaní v budove 

divánu vezíri požadovali odstúpenie pevnosti Tata v Uhorsku. Tú Sulejman dobyl počas 

                                                 
54 SEVERI, ref. 6, s. 211-219; PETRITSCH, ref. 47, s. 88-92. 
55 Karolove oficiálne inštrukcie Gerhardovi Veltwyckovi pre rokovania so Sulejmanom, Worms, 22. mája 1545. 
LANZ, Karl (ed.). Correspondenz des Kaisers Karl V. Aus dem Kgl. Archiv und der Bibl. de Bourgogne 
zu Brüssel. Leipzig : F. A. Brockhaus, 1845, Band 2, (dok. č. 536), s. 435-438. 
56 Karolove tajné inštrukcie Gerhardovi Veltwyckovi pre rokovania so Sulejmanom, Worms, 28. mája 1545. 
Tamže, Band 2, (dok. č. 537) s. 439ff. 
57 List Gerharda Veltwycka Karolovi, Plovdiv, 6. augusta 1545. Tamže, Band 2, (dok. č. 545), s. 462-465. 
58 Finálna správa Gerharda Velwycka Karolovi o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 
10. novembra 1545. Tamže, Band 2, (dok. č. 547), s. 467-478; Finálna správa Jeana de Monluc Františkovi I. 
o misii v Konštantínopole. CHARRIERE, Ernest (ed.). Négociations de la France dans le Levant: 
ou correspondances... Paris : Imprimerie Nationale, 1848, vol. 1, s. 596-612; List Nikolasa Secca Ferdinandovi, 
Konštantínopol, 25. augusta 1545. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 26), s. 73. 
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svojho ťaženia v roku 1543, no Ferdinandovi sa ju podarilo zakrátko získať späť. Pevnosť 

bola majetkom Petra Perényiho,59 ktorý po smrti Jána Zápoľského prisahal vernosť 

Ferdinandovi (12. septembra 1540).60 Túto požiadavku Veltwyck i Secco odmietli. Secco 

v liste Ferdinandovi vyjadril presvedčenie, že sultánova túžba po mieri je väčšia ako 

po nejakej pevnosti.61 Problémy na východných hraniciach s Perziou a napätý vzťah k synovi 

Mustafovi nútil sultána zabezpečiť si svoje európske hranice. V októbri 1545 pápežský legát 

v Svätej ríši disponoval informáciou o významných stratách, ktoré utrpeli osmanské jednotky 

z rúk Peržanov.62 Podobne v samotnom Konštantínopole bolo známe, že Roxelana, 

Sulejmanova manželka, intriguje proti Mustafovi v prospech svojho vlastného syna – 

mladšieho Mehmeda. Vzťah Mustafu k svojmu otcovi a nevlastnému bratovi sa začal 

zhoršovať potom, čo musel opustiť Manisu a stal sa sandžakbegom vo vzdialenej Amasii. 

Na miesto neho sa stal sandžakbegom Manisy brat Mehmed.63 Vnútorné trenice a perzská 

hrozba prinútili Osmanov zanechať niektoré z ich požiadaviek ohľadom odstúpenia 

uhorských pevností. Rüstem Paša navrhoval, aby Ferdinand odstúpil územie Chorvátska 

a posielal tribút v hodnote 30 000 zlatých za uzavretie mierovej zmluvy. S týmto cisársky 

vyslanec nesúhlasil. Ďalší návrh prišiel z úst druhého vezíra Mehmeda Pašu. Ak Ferdinand 

uzná osmanské nároky na majetky Perényiho a iných šľachticov, bude posielať 10 000 ročne 

a vzdá sa nároku na osmanské územia získané od dobytia Budína v 1541, uzatvorí sa mier. 

Rovnako aj tento návrh bol zo strany vyslancov zamietnutý s tým, že Ferdinand by sa nikdy 

nevzdal pevností príslušníkov uhorskej šľachty ako bol Perényi, Valentín Török64 či Mikuláš 

                                                 
59 Peter Perényi (*1502 – †1548) bol synom uhorského palatína Imricha Perényiho, strážca uhorskej koruny 
a doživotný župan Abovskej stolice. Po bitke pri Moháči (1526) sa stal prívržencom Jána Zápoľského. Ten ho 
vymenoval za sedmohradského vojvodu. V 1527 sa stal prívržencom Ferdinanda. V 1530 sa po druhýkrát stal 
osmanským zajatcom. Osmani ho vydali Jánovi Zápoľskému, zatiaľ čo jeho syn bol odvlečený 
do Konštantínopolu ako rukojemník. V rokoch 1531 – 1532 bol hlavným zástancom proosmanskej orientácie 
Uhorska. Po smrti Jána Zápoľského požadoval uskutočnenie Varadínskej zmluvy (1538) a stal sa kancelárom 
Ferdinanda. Zúčastnil sa na obliehaní Budína v 1540 – 1541 a Pešti v 1542. V 1542 ho Ferdinand dal zatknúť 
a uväzniť vo Viedni. Smrteľne chorý bol prepustený v 1548. 
60 PUSKÁR, Anett. Noble Strategies for Maintaining Power: Reflections on the Life of a Hungarian. Aristocrat. 
In OSMOND, Jonathan (ed.). Power and Culture: Identity, Ideology, Representation. Pisa : Pisa University 
Press, 2007, s. 20. 
61 List Nikolasa Secca Ferdinandovi, Konštantínopol, 7. septembra 1545. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 27), s. 75. 
62 List Veralla a Dandina Farnesemu, Gent, 28. októbra 1545. FRIEDENSBURG, ref. 11, Abt. 1, Band 8, 
(dok. č. 87), s. 367ff. 
63 FISHER, Alan. Suleyman and His Sons In VEINSTEIN, Gilles (ed.). Soliman le magnifique et son temps. 
Paris : Documentation francçaise, 1992, s. 117-124. 
64 Valentín Török (*1504? – †1550) sa stal prívržencom Jána Zápoľského v 1526. Bol menovaný 
za temešvárskeho bána. V 1527 prestúpil na stranu Ferdinanda, ktorý mu tiež udelil titul temešvárskeho bána 
a v 1530 titul sedmohradského vojvodu. V 1536 sa stal opäť prívržencom Jána Zápoľského výmenou za veľké 
donácie. Po smrti Jána Zápoľského sa stal spolu s Jurajom Martinuzzim a Petrom Perényim správcom Uhorska. 
29. augusta 1541 bol zajatý a odvlečený do Konštantínopola. Zomrel v konštantínopolskom väzení (Yedikule) 
v roku 1550. 
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Zrínsky.65 To, že niektorí šľachtici striedavo prisahali vernosť raz Jánovi Zápoľskému 

inokedy Ferdinandovi či Sulejmanovi, komplikovalo situáciu. Napriek nezhodám sa 

v rokovaniach pokračovalo. 

Začiatkom októbra dorazila do Adrianopolu správa, že budúci manžel Anny 

Habsburskej Karol Orleánsky zomrel. Spolu s Františkovým snom o zisku Milánska sa 

rozplynula aj zmluva z Crépy. Monluc a d´Aramont dostali nové inštrukcie. Mali sa okamžite 

stiahnuť z mierových rokovaní a prekaziť ich. Keďže rokovania sa v tom čase blížili 

ku koncu, Monluc sa odmietol stiahnuť s tým, že by to veľmi poškodilo záujmy a povesť 

francúzskeho kráľa. Namiesto toho sa však pokúsil presvedčiť Sulejmana, aby splnenie jeho 

podmienok Ferdinandom či Karolom podmieňovalo platnosť zmluvy.66 Toto bolo vezírmi ako 

i Veltwyckom odmietnuté. Keďže uzatvorenie mierovej zmluvy neprichádzalo do úvahy, obe 

strany sa dohodli uzatvoriť prímerie. Veltwyck navrhol uzatvoriť trojročné prímerie. Monluc 

sa znovu pokúsil oklieštiť zmluvu splnením sultánových podmienok. Ak by s nimi cisár 

a kráľ súhlasili, sultán by predĺžil prímerie o ďalšie dva roky. Vezíri však skresali trojročné 

prímerie na jeden rok s tým, že počas tohto obdobia môže vyslať Ferdinand svojho vyslanca, 

aby pokračoval v mierových rokovaniach. Ak sa tak nestane, prímerie po roku neodvolateľne 

skončí. Veltwyck so Seccom uvedomujúc si, že sa kvôli zložitej otázke vlastníctva uhorských 

pevností nebude dať viacej dosiahnuť, s návrhom súhlasili.67 

Sulejman udelil ročné prímerie pred 24. októbrom 1545.68 Počas prímeria sa mal 

udržiavať status quo v Uhorsku. Do prímeria neboli zahrnutí tí chorvátski šľachtici, ktorí sa 

zúčastňovali na prepadoch osmanských území, menovite gróf Mikuláš Zrínsky. Rovnako 

do prímeria neboli zahrnutí uskoci – balkánske obyvateľstvo utekajúce pred Osmanmi 

usádzané na hraniciach za účelom ich obrany.  Ak chcel Ferdinand mier, mal sa vzdať 

pevností predtým dobytých Osmanmi a pevností, ktoré boli majetkami Petra Perényiho 

a Valentína Töröka, alebo za všetky tieto územia a pevnosti pripočítať 10 000 zlatých ročne 

k tribútu tiež v hodnote 10 000 zlatých. Ďalšie sultánové podmienky predstavovali odstúpenie 
                                                 
65 Finálna správa Gerharda Velwycka Karolovi o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 
10. novembra 1545. LANZ, ref. 55, Band 2, (dok. č. 547), s. 467-478; Finálne správy Nikolasa Sicka 
o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 10. novembra 1545 a nasledujúca. NEHRING, ref. 6, 
(dok. č. 28, 30), s. 76-81, 83-86. 
66 Finálna správa Jeana de Monluc Františkovi I. o misii v Konštantínopole. CHARRIERE, ref. 58, s. 600ff. 
67 Finálna správa Gerharda Velwycka Karolovi o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 
10. novembra 1545. LANZ, ref. 55, Band 2, (dok. č. 547), s. 467-478; Správa Gerharda Velwycka 
o pripravenosti Turkov uzavrieť mier, koniec roku 1545. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 31), s. 86-96; Finálne správy 
Nikolasa Sicka o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 10. novembra 1545 a nasledujúca. 
Tamže, (dok. č. 28, 30), s. 76-81, 83-86. 
68 Začiatkom novembra informoval ríšsky vyslanec v Benátkach Serenessimu o liste datovanom 24. októbra 
v Konštantínopole, v ktorom mu vyslanci oznámili uzatvorenie jednoročného prímeria. SETTON, ref. 2, vol. 3, 
s. 481. 
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dedín v okolí Ostrihomu, ktoré boli udelené osmanským vojakom ako dirliky potom, 

čo defterdár Halil dokončil svoju prácu. Problémom zostávali i poplatky, ktoré vyžadoval 

Sulejman od šľachticov, ktorí mu počas jeho ťažení (1541, 1543) prisahali vernosť, 

no medzičasom sa stali lojálnymi Ferdinandovi. Čo sa týkalo špecifikovania habsbursko-

osmanských hraníc, mala byť utvorená spoločná komisia. V prípade nezhôd, tieto mal 

rozhodnúť nezávislý arbiter – francúzsky kráľ.69 S týmito podmienkami po slávnostnej 

audiencii u sultána (Veltwyck 20. októbra, Secco 24. októbra 1545) nastúpili obaja vyslanci 

na cestu do Viedne. Monluc, Veltwyck a Secco opustili Konštantínopol a do Viedne spoločne 

vstúpili 13. decembra. 

Počas trvania prímeria uzatvoreného Adornom a Mehmedom Pašom 5. februára 

v Budíne neváhali Osmani obsadiť niektoré uhorské pevnosti. Simontornya, Ozora, Tamáši 

a Dobrököz padli do osmanských rúk. Proti tomu protestovali v Budíne koncom roka 1545 

Ferdinandovi vyslanci Posgay a Scheurer. V rovnakom čase bolo už známe aj predĺženie 

a uzavretie nového jednoročného prímeria Veltwyckom a Seccom v Konštantínopole. Napriek 

prímeriu obe strany pokračovali v koristníckych prepadoch a bránení poddaným platiť dane 

raz Osmanom, inokedy zasa kráľovi a jeho šľachte. Budínsky beglerbeg na veľké prekvapenie 

vyslancov im oznámil, že ani Veltwyck ani žiadny sultánov posol ho doteraz neinformovali 

o uzavretí nového prímeria. Čo sa týka spomínaných štyroch pevností, tie patria sultánovi 

a jedine on môže rozhodnúť o ich vydaní.70 I z týchto dôvodov vyslal Ferdinand Veita 

Ugrinoviča na Bospor, aby sa sťažoval u sultána na nedodržiavanie prímeria a žiadal 

navrátenie štyroch pevností. Ďalej mal Ugrinovič ohlásiť príchod novej mierovej misie, 

na ktorej čelo sa znovu postavil cisársky a kráľovský vyslanec s plnou mocou Veltwyck.71 

Veltwyckove inštrukcie obsahovali štyri zásadné body.72 

 
1) Platby najvyšším osmanským úradníkom mali zvýšiť šance na uzatvorenie mieru 

a zároveň poistiť jeho dodržiavanie. Veltwyck mohol prisľúbiť budínskemu beglerbegovi 

2000 dukátov za podporu pri rokovaniach a ročné platby vo výške 1500 dukátov 

za dodržiavanie zmluvy. Rovnako veľkovezír mohol obdržať 5000 dukátov hneď a ročné 

                                                 
69 Finálna správa Gerharda Velwycka Karolovi o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 
10. novembra 1545. LANZ, ref. 55, Band 2, (dok. č. 547), s. 467-478; Správa Gerharda Velwycka 
o pripravenosti Turkov uzavrieť mier, koniec roku 1545. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 31), s. 86-96; Finálne správy 
Nikolasa Sicka o rokovaniach v Konštantínopole roku 1545, Adrianopol, 10. novembra 1545 a nasledujúca. 
Tamže, (dok. č. 28, 30), s. 76-81, 83-86. 
70 PETRITSCH, ref. 39, s. 177-180. 
71 Ferdinandove inštrukcie Veitovi Ugrinovičovi, Viedeň, 19. marca 1546. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 33), s. 98-
100. 
72 Ferdinandove inštrukcie Gerhardovi Veltwyckovi, Viedeň, 13. júla 1546. Tamže, (dok. č. 34), s. 100-107. 



HISTORIA NOVA  5 

 80  

platby vo výške 3000 dukátov. Ostatní vezíri mohli dostať po tisícke dukátov. Dragoman 

Yunus Beg bol ohodnotený na 500 dukátov ročne. V prípade, že by Osmani vrátili územia 

zabrané počas prímeria, Veltwyck mohol ponúknuť zvýšenie každoročného čestného daru 

z 10 000 na 25 000 dukátov. 

 
2) Od vzdania holdu Jána Zápoľského sultánovi Sulejmanovi na moháčskom poli 

v 1529 do konca Sulejmanovho uhorského ťaženia v 1543 niektorí uhorskí šľachtici prisahali 

sultánovi vernosť. Časť z nich zostala sultánovi a kráľovi Jánovi neskôr jeho synovi Jánovi 

Žigmundovi lojálna. Niektorí však prestúpili na stranu Ferdinanda. Medzi týmito boli už 

spomínaní Peter Perényi a Valentín Török. Ich príklad nasledovali aj ďalší magnáti ako Štefan 

Druget z Humenného (Hommonay) či bratia František a Imrich Bebekovci. Od týchto 

šľachticov požadoval sultán platby za „ich“ majetky,73 ktoré sa nachádzali na území 

udelenom ešte kráľovi Jánovi alebo dobytom počas výprav 1541, 1543 i počas roku 1544. 

Rovnako sultán požadoval nielen platby, ale aj vydanie konkrétnych miest či pevností (Tata, 

Jáger...) od nelojálnych šľachticov. Veltwyck mal za úlohu pohnúť sultána k tomu, aby týchto 

šľachticov považoval za Ferdinandove subjekty a neobťažoval ich. 

 
3) Paralelne so vznikom osmanského ejalétu v Uhorsku sa rozhoreli spory 

o príslušnosť pohraničných vidieckych sídel. Poddaní týchto sídel boli nútení odvádzať dávky 

na obe strany. Rovnako ako Osmani na dávky si robili nárok aj uhorskí šľachtici. Títo často 

vnikali nielen do pohraničných sporných oblastí, ale aj hlboko do osmanského záboru 

a snažili sa vyberať poplatky od svojich bývalých poddaných.74 Na strane druhej Osmani sa 

zase snažili chrániť svoje dirliky a zároveň rozšíriť zdroje príjmu výzvami ďalším dedinám 

na podrobenie sa. Najkritickejšia situácia bola v okolí Ostrihomu, Vyšehradu, Päťkostolia 

a Tolny. Veltwyck dostal inštrukcie, aby sa situáciu pokúsil vyriešiť v prospech 

„právoplatných“ vlastníkov sporných dedín – uhorskej kráľovskej šľachty. Zároveň sa mal 

snažiť, aby timáry, ktoré boli udelené osmanským vojakom a úradníkom v roku 1543 alebo 

na základe Halilových defterov v 1544 – 1545 a nezodpovedali reálnemu stavu hraníc, boli 

zrušené. Toto bolo podmienené presným určením vzájomných hraníc, ktoré Ferdinand 

navrhoval uskutočniť najmenej do šiestich mesiacov od uzatvorenia mierovej zmluvy.  

                                                 
73 Pál Fodor publikoval osmanský dokument (datovaný pravdepodobne krátko pred obsadením Budína 1541), 
ktorý interpretuje ako plán Sulejmana okupovať a začleniť Uhorsko do Osmanskej ríše. V tomto dokumente sa 
nachádza výpočet pevností uhorskej šľachty (Valentín Török, Juraj Martinuzzi, Peter Perényi, František a Imrich 
Bebek, Gašpar Serédy, Štefan Verbócy a Urban Baťány), ktoré mali byť okupované, resp. si na ne Osmani robili 
nárok. FODOR, ref. 25, s. 146-152. 
74 SALAMON, Franz. Ungarn im Zeitalter der Turkenherrschaft. Leipzig : H. Haessel, 1887, s. 202ff. 
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4) Všetky pevnosti (Simontornya, Ozora, Tamáši, Dobrököz...) a dediny, ktoré boli 

počas prímeria (od 5. februára 1545) obsadené Osmanmi sa mali vrátiť. Veltwyck mohol 

ponúknuť za vrátenie týchto území ročné platby (spomínané navýšenie čestného daru 

o 15 000 zlatých). Podobne ako predtým aj tieto sídla boli už zapísané do defterov. I preto 

budínsky paša Mehmed Paša odkázal v januári 1546 cez Posgaya a Scheurera Ferdinandovi, 

že žiadosť o vrátenie spomínaných miest musí smerovať jedine na sultána. 

 
Veltwyck spolu s dôverníkom Ferdinanda, budúcim rezidentom na Bospore Johannom 

Maria Malvezzim a členom kráľovskej kancelárie Justusom de Argento vyrazili na cestu 

z Rezna 22. júla 1546. Kvôli nepokojom na hraniciach boli eskortovaní na osmanské územie 

pri Ostrihome až 13. augusta. Nasledujúci deň sa Veltwyck stretol s budínskym 

miestodržiteľom Mehmedom Pašom. Sťažoval sa na osmanské prepady a za nedostatočné 

dodržiavanie prímeria obvinil priamo Mehmeda Pašu. Ten to odmietol s tým, že na oboch 

stranách existujú pôvodcovia nepokojov, a tak obe strany by mali niesť zodpovednosť. 

Mehmed pridelil cisársko-kráľovskej misii niekoľko osmanských jazdcov ako ozbrojený 

sprievod na ceste do Konštantínopolu. Vyslanci opustili Budín 23. augusta a na Bospor prišli 

v polovici septembra 1546.75 Vetwyck bol veľkolepo privítaný 20 čavušmi na čele s vedúcim 

čavušom. Misia bola následne eskortovaná do známeho zapáchajúceho hanu (karawanserai) 

bez okien. Bola to tá istá stavba, kde bol predtým držaný Hieronymus Laski a po ňom 

i Nikolas Secco. Zapáchajúce ubytovanie neprispelo už tak k dosť zlému zdravotnému stavu 

cisárskeho vyslanca. Medzičasom ochorel aj sultán Sulejman a spolu s divánom opustil 

Konštantínopol a vyhľadal lepšie klimatické podmienky v Adrianopole. V sultánovom 

sprievode sa nachádzal aj Veit Ugrinovič. Chorý Veltwyck nasledoval sultána 27. novembra 

do Adrianopolu, kde prišiel 5. decembra. O štyri dni sa Veltwyck stretol s veľkovezírom 

Rüstemom Pašom. Veľkovezír žiadal odstúpenie Jágru, Taty a majetkov Valentína Töröka, 

ktorý sa v tom čase nachádzal v Konštantínopole v osmanskom väzení. Veltwyck odpovedal 

len toľko, že Ferdinand si ponechá svoj podiel, za ktorý prisľúbil platiť 10 000 zlatých.76 

Audiencia u sultána sa konala 15. decembra. Pred samotnou audienciou sa Veltwyck 

stretol osamote so štyrmi vezírmi. Tu sa sťažoval na nedodržiavanie prímeria zo strany 

Osmanov (zabratie Hatvanu) a časté vpády päťkostolného sandžakbega Kasıma (na územia, 

ktoré Osmani nikdy nepožadovali). Vezíri sťažnosti odmietli s poukázaním nato, že Osmani 

                                                 
75 PETRITSCH, ref. 39, s. 190-191. 
76 Listy Gerharda Veltwycka Ferdinandovi, Konštantínopol, 9. októbra a 5. novembra 1546 a Adrianopol, 
14. decembra 1546. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 37, 38), s. 113-123. 
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obsadili len tie územia, ktoré predtým spravoval kráľ Ján, a teda patrili im. Rüstem Paša 

zopakoval osmanský nárok na Jáger a majetky Valentína Töröka. Ďalej sa sťažoval 

na nepriateľské akty niektorých šľachticov bývajúcich na Ferdinandovom území. Rovnako 

informoval Veltwycka, že sultán si robí nárok aj na Chorvátsko. Rüstem mal údajne vlastniť 

listy, v ktorých požadovali obyvatelia Chorvátska sultánovu ochranu. Nasledoval slávnostný 

banket, po ktorom pobozkal Veltwyck sultánovi ruku, odovzdal dary a oficiálne listy Karola 

a Ferdinada sultánovi. Sulejman vyjadril presvedčenie, že po tom čo, sa vyriešia vzájomné 

rozdielnosti, bude panovať mier.77 

Päť dní po audiencii sa znovu stretol Veltwyck s Rüstemom. Na tomto stretnutí si 

objasnili svoje základné stanoviská. Rüstem požadoval Uhorsko na základe ius belli. 

Veltwyck zasa tvrdil, že ius electivum má prednosť. Rüstem žiadal všetky miesta v Uhorsku, 

ktoré toho času patrili kráľovi Jánovi. Ten ich dostal do správy ako sultánov otrok za platenie 

ročného tribútu. Ďalej veľkovezír žiadal všetky ostatné miesta patriace k uhorskej korune, 

predovšetkým tie, ktoré patrili šľachte prisahajúcej vernosť sultánovi. Išlo hlavne o pevnosť 

Tata a mesto Jáger, ktoré predtým patrili Petrovi Perényimu. Tvrdil, že tieto chce sultán najmä 

preto, aby ich mohol udeliť ako léno Perényiho synovi. Veltwyck oponoval tým, že Sulejman 

udelil Uhorsko iba Jánovi Zápoľskému a až Ján vybavil lénami svojich prívržencov. Okrem 

toho Jáger je biskupstvo a nikdy nepatrilo Perényimu, ale biskupovi Františkovi 

Frankopanovi.78 Po smrti Jána sa biskupstvo vrátilo naspäť do rúk právoplatného kráľa a je 

teda súčasťou habsburskej časti Uhorska. Ďalej veľkovezír požadoval, aby tí šľachtici, ktorí 

prisľúbili vernosť sultánovi a medzičasom sa stali neposlušnými, posielali sľúbené ročné 

platby za ich majetky a prinavrátili sa naspäť na stranu sultána. Veltwyck toto síce odmietol, 

ale ponúkol finančnú náhradu vo forme zvýšeného každoročného čestného daru.79 

Nasledujúce dva mesiace sa rozhodla osmanská strana čakať na vývoj situácie v Svätej 

ríši. Osmani pozorne sledovali zápas Karola so Šmalkadským zväzom. Rovnako sa čakalo aj 

na príchod francúzskeho vyslanca d’Aramonta z Francúzska, ktorý mal prerokovať nový 

spoločný francúzsko-osmanský postup v Európe.80 Ubehli týždne, kedy sa Veltwyck nestretol 

s vezírmi vôbec. Keď sa mu konečne podarilo s nimi stretnúť, rokovania neviedli nikam. 

Jediným výsledkom týchto mesiacov bolo predĺženie platnosti prímeria na čas Veltwyckovej 

misie. Zúfalý Veltwyck napísal Ferdinandovi list 20. februára, v ktorom žiadal, aby si 
                                                 
77 List Gerharda Veltwycka Ferdinandovi, Konštantínopol, 18. decembra 1546. Tamže, (dok. č. 39), s. 123-128. 
78 Biskup František Frankopan bol prívržencom Jána Zápoľského. V auguste 1529 bol členom Jánovho 
sprievodu k Sulejmanovi pri Moháči. Po smrti Jána Zápoľského spolu s Petrom Perényim prešiel na stranu 
Ferdinanda. 
79 List Gerharda Veltwycka Ferdinandovi, Konštantínopol, 20. februára 1546. Tamže, (dok. č. 41), s. 131-149. 
80 SEVERI, ref. 6, s. 237. 
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Ferdinand rozmyslel, či by nebolo lepšie ukončiť jeho misiu, keďže nemohol za žiadnych 

okolností (sopra la mia vita) odstúpiť ani jedinú uhorskú dedinu.81 Ferdinand medzičasom 

adresoval Veltwyckovi list, kde mu dovolil zvýšiť čiastku ročného čestného daru a opísal 

Karolove úspechy proti protestantom.82 

Koncom marca sa vrátil d’Aramont do Adrianopolu. Navrhol sultánovi, aby zaútočil 

na cisára aj na mori aj v Uhorsku. Sulejman v liste Františkovi toto odmietol kvôli 

pokročilému času. Navrhol mu však, že môže dať rozkaz pohraničným begom k intenzívnym 

nájazdom na Ferdinandove územia.83 Skutočné príčiny odmietnutia však treba hľadať 

v aktivitách perzského šáha a znepokojivých správach o Karolovom víťaznom postupe 

v Svätej ríši. 

V máji opustil sultán Adrianopol a vrátil sa do Konštantínopolu. Tu sa stretol 

s Elkasom Mirzom bratom šáha Tahmáspa. Elkas Mirza, ktorý stál na čele rebélie proti 

svojmu bratovi nabádal sultána k ťaženiu do Perzie. V tých dňoch prišla zároveň aj správa 

z Európy o víťazstve cisára pri Mühlbergu (24. apríla 1547) nad protestantským zväzom. 

Netrvalo dlho a Veltwyckova ponuka vyvážiť osmanské požiadavky zlatom sa stávala čoraz 

atraktívnejšou. Veltwyck ponúkol 5000 zlatých za majetky Valentína Töröka, rovnaké sumy 

za Jáger, za majetky ostatných šľachticov a za držbu území vedených ako timáry. Dokopy 

so sumou, ktorú prisľubili Secco s Veltwyckom ešte v 1545, hodnota čestného daru 

predstavovala 30 000 zlatých ročne. 

Začiatkom júna písal Veltwyck Ferdinandovi, že šance uzavrieť mier sa výrazne 

zvýšili. Snahy Francúzov prekaziť uzatvorenie mieru a podplatiť Osmanov, aby zaútočili 

na cisára, stratili smrťou francúzskeho kráľa (31. marca) pevnú pôdu pod nohami. Zároveň ak 

sa sultán rozhodne pre protiperzské ťaženie, uzatvorenie mieru bude formalitou. 84 Veltwyck 

sa nemýlil. O dva týždne nato, 22. júna, oznámil v ďalšom liste predbežné uzatvorenie 

päťročného mieru.85 Osmanský návrh, ktorý mali ratifikovať Ferdinand i Karol, bol 

vyhotovený v prvej dekáde mesiaca Cemazi l-evvel roku 954 (19. – 28. júna 1547). Boli to 

Osmani, ktorí diktovali podmienky mieru.86 1) Uhorsko patrí sultánovi. 2) Za uhorské 

                                                 
81 List Gerharda Veltwycka Ferdinandovi, Konštantínopol, 20. februára 1547. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 41), 
s. 131-149. 
82 List Ferdinanda Gerhardovi Veltwyckovi, Praha, 5. januára 1547. Tamže, (dok. č. 40), s. 129-131. 
83 Depeša d’Aramounta Františkovi I., Adrianopol, 4. mája 1547. De TESTA, Ignace (ed.). Recueil des Traités 
de la Porte Ottomane... Paris : Chez les Auters, 1898, vol. 1, s. 37-39. 
84 List Gerharda Veltwycka Ferdinandovi, Konštantínopol, 7. júna 1547. NEHRING, ref , (dok. č. 46), s. 159-
160. 
85 List Gerharda Veltwycka Ferdinandovi, Konštantínopol, 22. júna 1547. Tamže, (dok. č. 47), s. 160-163. 
86 Sulejman Ferdinandovi, Konštantínopol, 19. – 28. júna 1547. Trojmesačné prímerie s návrhom na ratifikáciu 
päťročnej mierovej zmluvy v: SCHAENDLINGER, ref. 30, (dok. č. 6), s. 11-13. 
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územia, ktoré sú pod kresťanskou správou má platiť Ferdinand ročný tribút vo výške 30 000 

zlatých k 1. marcu. 3) Dediny a osady s ich záhradami a vinicami, ktoré prislúchajú k 

pevnostiam obsadeným moslimami, patria sultánovi. 4) Poddaní sultána, ktorí utečú k 

Ferdinandovi sa majú vydať a navrátiť späť. Poddaní Ferdinanda, ktorí utečú k Sulejmanovi 

sa na jeho rozkaz majú vyhľadať a potrestať. 5) Osmanskí lúpežníci sa majú vydať osmanskej 

strane, ich konanie sa má vyšetriť a spôsobené škody napraviť. 6) Ferdinandovi obchodníci 

môžu voľne prichádzať a odchádzať. Clo a poplatky majú platiť na základe kanunname. 7) 

Korzári majú byť informovaní o uzavretí mieru a zastaviť svoju škodlivú činnosť. 8) Do tohto 

mieru majú byť zahrnuté Benátky a Francúzske kráľovstvo. 9) Okrem sultánových území 

Karol a Ferdinand nemajú napádať a spôsobovať žiadne škody Alžíru, Magribu a iným 

moslimským krajinám. 

Návrh sa mal ratifikovať do troch mesiacov, počas ktorých pohraniční begovia mali 

zachovávať prímerie. Inak mali byť prísne potrestaní. S týmto sultánovým sľubom sa 

Veltwyck a Justus de Argento 20. júna vydali na spiatočnú cestu. Maria Malvezzi, ako prvý 

habsburský rezident, zostal pri Porte. Veltwyckov zdravotný stav sa počas cesty zhoršil, a tak 

poveril Justusa pokračovaním misie. Justus dorazil do Augsburgu na cisársky dvor koncom 

júla. Prvého augusta dal Karol vystaviť dve ratifikačné listiny. Prvú v mene rímskeho cisára 

a španielskeho kráľa, druhú v mene celého kresťanstva.87 V oboch stručne potvrdil a uzatvoril 

mier. Justus pokračoval do Prahy, kde sa stretol s Ferdinandom. Ten podpísal a spečatil 

ratifikačnú listinu 26. augusta. Táto sa textovo i obsahovo odlišovala od sultánovho návrhu 

mieru. Ferdinand v nej síce ratifikoval Sulejmanov návrh mieru a jeho podmienky, 

ale upozorňoval na niektoré rozdiely.88 Predovšetkým to bola platba 30 000 zlatých k mesiacu 

marec. Tú Ferdinand interpretoval ako vykúpenie: 1) platieb, ktoré sa zaviazali platiť uhorskí 

šľachtici sultánovi, 2) Perényiho majetkov, ktoré sa nachádzali na území spravovanom 

                                                 
87 Karolove ratifikačné listiny Sulejmanovho návrhu podmienok mierovej zmluvy z augusta 1547 sa nezachovali. 
Zachovala sa až ratifikácia (zo 4. februára 1548) finálnej mierovej zmluvy (ahdname) vystavenej Sulejmanom 
8. októbra 1547. Text Karolovej ratifikácie z februára 1548 publikovaný v: RIBIER, Guillaume (ed.). Lettres 
et memoires d'estat, des Roys, Princes, Ambassadeurs et... Paris : Cour du Palais, 1666, Tomus 2, s. 106. Prepis 
relevantnej časti ratifikácie: „Nam cum ab ineunte aetate quietis cupiditatem, et fidem cum omnibus Regibus 
et gentibus perpetuo observaverimus, tum Serenitatem vestram simile studium in publicam tranquillitatem 
contulisse, suaque constantia nostrae fidei respondisse, pro nostra voluntate atque instituto laetari debemus. 
Atque sane his litteris breviter et semel ita existimare serenitatem vestram volumus, nos in hac tanta 
et sub oculis, et conspectu totius orbis terrarum constituta re, honori et aestimationi fidei nostrae satisfacturos, 
neque propter ullam prosperitatem et successum permissuros, ut in pactis et conditionibus observandis, 
quidquam a nobis desiderari possit. Erit vicissim serenitatis vestrae, fuis praefectis atque militibus imperate, 
ne ab hominibus perturbandi studiosis, ea quae bona cum fide atque consensu utriusque parts stabilita sunt, 
aut dolo, aut insolentia militum, labefactari permittat. valeat serenitas vestra.“ 
88 Text Ferdinandovej ratifikácie (datovaný 26. augusta 1547 v Prahe) Sulejmanovho prímeria a návrhu mieru 
publikovaný v: PETRITSCH Ernst D. Der Habsburgisch – Osmanische Friedensvertrag des Jahres 1547. 
In Mitteilungen des Österreischen Staatsarchivs, 1985, Band 38, s. 68-70. 
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zosnulým kráľom Jánom vrátane Jágru, 3) pevností, ktoré patrili pod správu kráľa Jána 

a pevností Valentína Töröka, ktoré sa tiež nachádzali na niekdajšom Jánovom území, 4) 

timárov, ktoré boli udelené tureckým jazdcom, ale v skutočnosti sú pod kontrolou 

Ferdinandových vojsk. Zároveň ročná platba bola nazvaná aj ako pecunia89 a zdôvodnená ako 

quae pro iure belli redimendo concessa fuit. Takto Ferdinand obišiel sultánov nárok na celé 

Uhorsko a poukázal, že platby nie sú za možnosť spravovať časť Uhorska, ale sú považované 

ako protihodnota za sultánovo vzdanie sa týchto území. Ďalej lúpežníci, pričom nezáviselo 

či išlo o hajdukov, uskokov alebo martalovcov, všetci mali byť potrestaní oboma stranami. 

Podobne poddaní z oboch strán utekajúci k Sulejmanovi alebo Ferdinandovi sa mali zadržať 

a navrátiť. Ferdinand potvrdil aj zahrnutie Francúzska a Benátok do mierovej zmluvy. 

Justus de Argento bol poverený novou misiou k sultánovi. Mal sa usilovať, 

aby ahdname90 vydané sultánom obsahovo zodpovedalo Ferdinandovej a Karolovej 

ratifikačnej listine a neobsahovalo žiadne nejasnosti. V prípade rokovaní o ťažkých otázkach 

ako poplatnosť hraničných dedín či odstúpenie timárov, mali byť Justus s Malvezzim 

neoblomní, ale zároveň nemali ohroziť uzavretie mierovej zmluvy. Ak by boli vezíri 

tvrdohlaví, vyslanci mali rázne požadovať ustanovenie komisie na určenie hraníc.91 

Koncom septembra prišiel Justus druhýkrát do Konštantínopolu. Pri stretnutí 

s Malvezzim sa rozhodli použiť len ratifikáciu Karola ako rímskeho cisára a španielskeho 

kráľa. Keďže podľa Malvezziho informácií, Osmani si v žiadnom prípade nepriali, aby bol 

do zmluvy zahrnutý pápež, portugalský či poľský kráľ. O niekoľko dní boli obaja vyslanci 

prijatí v budove divánu. Rüstem Paša sa opýtal, či má mier trvať aj po uplynutí päťročnej 

lehoty. Justus odpovedal, že počas piatich rokov bude dosť času na rokovania. Zároveň 

v mene kráľa Ferdinanda požiadal vezírov, či môže Malvezzi dlhodobo zostať ako rezident 

na Porte. Rüstem prisľúbil, že sa zato prihovorí u sultána. Chcel ale vedieť, či je Malvezzi 

                                                 
89 V pripojenom odpise Ferdinandovej ratifikácie k listine určenej uhorskému snemu z 5. decembra 1547 však už 
bol pojem pecunia nahradený pojmom munus honorarium. Tamže, s. 67. 
90 Pojem mierová zmluva vo vzťahu k Osmanskej ríši nie je dokonalý. Z pohľadu hanafíjskej právnej školy, 
práva Osmanskej ríše, sultán mier neuzatváral. Sultán mier udeľoval z vlastnej vôle unilaterálne. Je preto 
výstižnejšie hovoriť o sultánskej prísažnej mierovej listine (ahdname). V tejto prísažnej listine sultán udeľuje 
protistrane mier a prisahá Bohu, že ho bude za určitých podmienok dodržiavať. V praxi zvyčajne osmanská 
strana však očakávala ratifikáciu podmienok mieru zo strany svojich partnerov (Benátky, Uhorsko, Poľsko...). 
I preto je možné hovoriť o bilaterálnych aktoch a používať termín mierová zmluva pre osmanské udelenie mieru 
resp. sultánsku prísažnú mierovú listinu. Pozri: KHADDURI, Majid. War and Peace in the Law of Islam. 
Richmond : William Byrd Press, 1955, 321 s; YURDUSEV, Nuri A. (ed.). Ottoman Diplomacy. Conventional 
or Unconventional?. New York : Palgrave Macmillan, 2004, 202 s; PANAITE, Viorel. The Ottoman Law of War 
and Peace. The Ottoman Empire and the Tribute Payers. New York : Columbia University Press, 2000, 561 s.; 
KOŁODZIEJCZYK, Dariusz. Ottoman – Polish diplomatic Relations (15th - 18th century): an annotated edition 
of ´ahdnames and other documents. Leiden : Brill, 1999, s. 1-70. 
91 Ferdinandove inštrukcie Johanovi Mária Malvezzimu a Justosovi de Argento, Praha, 25. augusta 1547. 
NEHRING, ref. 6, (dok. č. 52), s. 172-177. 
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ochotný ručiť za to, že Karol a Ferdinand dodržia zmluvu. Malvezzi odpovedal, že dá svoj krk 

nato, že obaja panovníci mier neporušia. Potom boli obaja privedení pred sultána, aby mu 

pobozkali ruku a odovzdali ratifikačné listiny. O niekoľko dní dal veľkovezír vyslancom 

na známosť, že Malvezzi môže zostať pri Vysokej Porte a že sultán informoval tiež korzára 

Turguta (Dragutha)92 o nastávajúcom mieri. 8. októbra dve hodiny pred svitaním na rozkaz 

Rüstema Pašu si dal dragoman Junus Beg privolať oboch vyslancov. Chcel vedieť, či obaja 

bratia zložili dostačujúcu prísahu vo svojich ratifikačných listinách. Vyslanci poukázali 

na frázu „promittentes in verbo nostro Cesareo et Regio“ a vysvetlili, že táto je v kresťanskej 

praxi všeobecne akceptovaná ako slávnostná prísaha. Ďalej Junus oznámil vyslancom, 

že do ahdname bude zaradený aj článok o nutnosti vysťahovania uskokov z pohraničných 

území. V ten istý deň bolo ahdname vyhotovené a do platnosti vstúpil päťročný mier. O dva 

dni sa vyslanci zúčastnili na audiencii u Sulejmana, kde Malvezzi musel znovu potvrdiť 

dostatočnosť cisárovej a kráľovej prísahy. 12. októbra Rüstem Paša odovzdal ahdname 

Justusovi. Tentoraz pochybnosti ohľadom platnosti zmluvy vychádzali zo strany vyslancov. 

Justus sa čudoval, prečo listinu nepodpísal sultán osobne, tak ako to urobili Ferdinand 

a Karol. Sultánova zlatá tuğra urobila na neho len malý dojem. Tak či onak bol nútený 

akceptovať osmanskú prax. S ahdname a Sulejmanovým listom pre Ferdinanda sa vydal 

na cestu do Augsburgu, kde dorazil v novembri 1547.93 

Potom ako sa ahdname dostalo do rúk Ferdinandovi, bolo mu zrejmé, že Sulejman 

vôbec neustúpil zo svojich požiadaviek.94 Celé Uhorsko patrilo výlučne sultánovi 

a každoročná suma 30 000 zlatých bola naďalej vnímaná ako platba za držbu uhorských 

území, ktoré sa nachádzali v rukách kresťanov (Engürüs vilâyetinden Hristiyan tâ’ifesinin 

ellerinde olan yerler mukâbelesinde her yıl sa‘âdetlü dergâhıma otuz bin sikke Macar altûnı 

kesim virmek). Sulejman neustúpil ani v otázkach vzájomnej koexistencie na hraniciach. Kým 

poddaní utekajúci na stranu Ferdinanda museli byť bezpodmienečne vrátení naspäť, poddaní 

utekajúci k sultánovi mali reálnu možnosť zostať a usadiť sa v Osmanskej ríši. Podobne zatiaľ 

čo lupiči a zbojníci, najmä uskoci činní pri Senji, mali byť držaní na uzde a nemali 

                                                 
92 Turgut Reis priateľ a spoločník Khayr al-Dina Barbarossu. Po Barbarossovej smrti ( júl 1546) najuznávanejší 
korzár v službách sultána. Hoci sa nikdy nestal admirálom osmanského loďstva, osmanský admirál Sinan Paša 
mal rozkaz ho vo všetkom podporovať. Kapitánom osmanskej flotily sa stal v júni 1551. 
93 Finálna správa Justusa de Argento Ferdinandovi o misii k tureckému cisárovi 1547, po 9. novembri 1547. 
NEHRING, ref. 6, (dok. č. 56), s. 184-190. 
94 Originál Ahdname udelené Sulejmanom 8. októbra 1547 bratom Karolovi a Ferdinandovi sa nezachovalo. 
Osmanská kópia v: FERIDUN BEY, A. Münşe’át es-selátín. Istanbul : 1275 A.H. (1858/59 A.D.), cilt. 2, s. 76-
78; nemecký preklad osmanskej kópie a dobový nemecký preklad originálneho ahdname: PETRITSCH Ernst D. 
ref. 88, s. 71-80. Slovenský preklad pozri v prílohe č. 1. 



HISTORIA NOVA  5 

 87  

spôsobovať žiadne škody Osmanskej ríši, o osmanských lupičoch či zbojníkoch v zmluve reč 

vôbec nebola. 

Napriek spomínaným odlišnostiam a interpretáciám zmluvy, mier vstúpil do platnosti. 

V nasledujúcich rokoch sa nekonala žiadna veľká vojenská ofenzíva. Rovnako lokálne 

ťaženia boli tiež zastavené. Jediný problém, ktorý pretrvával bol vzájomný nárok osmanských 

respektíve uhorských šľachticov na niektoré pohraničné dediny. Z tohto potom pramenili 

spory o výber daní, jednotlivé prepady či menšie koristnícke výpravy.95 V súvislosti s tými 

bolo potom potrebné riešiť otázku zajatcov a nápravy škôd. Ferdinand sa usiloval tieto 

problémy riešiť ustanovením spoločnej komisie, ktorá by presne určila hranice medzi 

kráľovským Uhorskom a Osmanskou ríšou.96 Hoci sa hranice nikdy presne určiť nepodarilo, 

osmanské a habsburské komisie sa stretávali a riešili spoločné spory.97 Aj tu sa však vyskytol 

zásadný problém. Osmanskí členovia komisie neuznávali svedectvá kresťanov proti 

svedectvám moslimov. Proti tomuto samozrejme Ferdinand protestoval. No sultán mu v liste 

oznámil, že na základe moslimského/islamského práva nie je možné v spomínaných 

prípadoch akceptovať kresťanské svedectvá. Zároveň však prisľúbil, že členovia komisií budú 

prešetrovať Ferdinandove sťažnosti veľmi dôkladne.98 

Vzájomný vzťah počas mierových rokov nebol jednoduchý. Obe strany sa často 

obviňovali z nedodržiavania zmluvy a hrozili represáliami. Zatiaľ čo v Uhorsku k veľkým 

odvetným operáciám neprichádzalo, v Stredomorí to bolo naopak. Známy korzár a zároveň 

osmanský beglerbeg Alžíru Turgut Reis plienil pobrežie Neapolského kráľovstva, severnej 

Afriky a Malty naďalej aj v rokoch 1548 – 1551. V 1550 sa mu podarilo obsadiť tuniský 

Al Monastir, Sousse a Mahdiu – prístavy nachádzajúce sa v Karolovej sfére vplyvu. Karol 

v liste Sulejmanovi žiadal náhradu škôd a prísne potrestanie pre piráta Turguta a jeho 

spoločníkov. Ďalej podotkol, že opatrenia proti Turgutovi nepredstavujú v žiadnom prípade 

porušenie zmluvy.99 Jedným zo spomínaných opatrení bol aj spoločný útok španielsko-

sicílsko-maltskej flotily a obsadenie Mahdie spolu s Monastirom v lete 1550. Sulejman 

odsúdil Karolove aktivity s tým, že Turgutove korzárske výpady v žiadnom prípade 

                                                 
95 PETRITSCH, ref. 18, (regest č. 111, 112, 114, 115, 117), s. 56-58., SCHAENDLINGER, ref. 30, (dok. č. 9, 
10), s. 20-24., NEHRING, ref. 6, (dok. č. 57, 62, 63), s. 190ff. 
96 Pozri Tamže, (dok. č. 83, 101, 104, 105, 153, 168), s. 243ff. 
97 List Sulejmana Ferdinandovi, Beš Tepe, 18. júna 1550. PROCHÁDZKA-EISL, Gisela – RÖMER, Claudia 
(ed.). Osmanische Beamtenschreiben und Privatbriefe der Zeit Sülejmáns des Prächtigen aus dem Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv zu Wien. Wien : ÖAW, 2007, (dok. č.14), s. 59-61. 
98 List Sulejmana Ferdinandovi, Konštantínopol, 27. júna – 6. júla 1550. PETRITSCH, ref. 18, (regest č. 134), 
s. 64; list Sulejmana Ferdinandovi, Saray, 9 – 18. marca 1551. SCHAENDLINGER, ref. 30, (dok. č. 14), s. 37-39. 
99 List Ferdinanda Karolovi, Viedeň, pred 17. marcom 1550, list Karola Sulejmanovi, Brusel, 12. apríla 1550, list 
Karola Johanovi Maria Malvezzimu, Brusel, 12. apríla 1550 a list Karola Johanovi Maria Malvezzimu, Ulm, 
3. júla 1550. NEHRING, ref. 6, (dok. č. 152, 157, 158, 182), s. 407ff. 
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neospravedlňujú španielske útoky na moslimskú Mahdiu a Monastir. Okrem toho Mahdia sa 

stala medzičasom súčasťou Osmanskej ríše, a teda Karol nemá žiadne právo na tieto územia. 

Vzápätí Rüstem Paša žiadal, aby spomínané prístavy boli okamžite vydané späť moslimom 

a moslimskí zajatci boli prepustení.100 

V júni 1551 sa Turgut stal oficiálnym kapitánom osmanskej flotily. Spolu s admirálom 

Sinanom Pašom opustili v júli 1551 Konštantínopol a s viac ako stovkou lodí a 12 000 

janičiarmi sa plavili smerom k Sicílii a Malte. Na svojej ceste vybombardovali sicílske mesto 

Augusta ako pomstu za masaker moslimov pri dobytí Monastiru a Mahdie. V júli sa vylodili 

na Malte a pokúsili sa ju neúspešne dobyť. Neskôr sa presunuli na susedný ostrov Gozo, 

kde dobyli hlavnú pevnosť a vyrabovali mesto. Potom pokračovali smerom k pobrežiu 

Afriky. Tu sa koncom augusta podarilo Sinanovej flotile znovu poraziť maltských rytierov 

a obsadiť Tripolis.101 

Stratu Tripolisu a osmanské plienenie v Itálii prezentoval cisár Karol ako vinu 

francúzskeho kráľa Henricha II. Bolo to práve francúzsko-osmanské spojenectvo, čo oslabilo 

kresťanov. Proti tomuto „nehanebnému klamstvu“ šírenému v Itálii a Svätej ríši mal 

Henrichov vyslanec Etienne Boucher zverejniť a rozšíriť kráľovu obranu. Podľa nej 

za vyprovokovanie sultána a za následnú osmanskú trestnú výpravu bol jednoznačne 

zodpovedný Karol. Ako údajne potvrdil turecký kapitán Messiny, keby Karol vrátil 

okupovanú Mahdiu, osmanská armáda by nikdy nepriplávala do vôd západného Stredomoria. 

Ba čo viac okupácia Mahdie spolu s machináciami Karolovho brata v Sedmohradsku, to boli 

skutočné dôvody prečo sa Turek obrátil proti kresťanstvu.102 

Treba priznať, že Henrichova obrana bola do značnej miery naozaj pravdivá. Bol to 

práve Ferdinand, ktorý vďaka Malvezziho správam pozorne sledoval situáciu v Osmanskej 

ríši.103 Sultánovu neprítomnosť v Konštantínopole počas perzského ťaženia (29. marec 1548 – 

21. január 1550) využil k prebudovaniu palisády Solnok ležiacej na rieke Tisa na modernú 

murovanú pevnosť. Práve Solnok a Jáger vytvárali habsburský klin medzi Budínskym 

ejalétom a Sedmohradskom. Sem postupne sústreďoval Ferdinand svoje vojenské sily. 

Na základe tajnej zmluvy z Nyírbátoru zo septembra 1549 sa Ferdinand a kniežací regent 

                                                 
100 List Sulejmana Karolovi, Konštantínopol, 15. júna 1550 a list Johana Maria Malvezziho Karolovi, 
Konštantínopol, 18 - 20. septembra 1550. Tamže, (dok. č. 179, 191), s. 464-465, 509-511. 
101 SETTON, ref. 2, vol. 3, s. 533ff. 
102 Tamže, s. 556-560. Porovnaj: list Sulejmana Karolovi, Konštantínopol, 1. mája 1551. PETRITSCH, ref. 18, 
(regest. č. 146), s. 68. 
103 Od leta 1547 do Malvezziho uväznenia v dôsledku Ferdinandovho útoku na Sedmohradsko (leto 1551) 
rezident Malvezzi zaslal domov viac ako sto päťdesiat situačných správ o dianí v Osmanskej ríši. Jednou 
z hlavných úloh, ktorou bol Malvezzi poverený, bolo aj pohnutie sultána k odstúpeniu Sedmohradska 
Ferdinandovi. 
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Juraj Martinuzzi dohodli, že Sedmohradsko pripadne Ferdinandovi a kráľova vdova Izabela 

a jej nedospelý syn Ján Žigmund dostanú ako náhradu dve sliezske kniežatstvá.104 

Po niekoľko mesačných bojov medzi prívržencami Martinuzziho a Izabely kráľovná vdova 

bola prinútená (30. novembra 1550) s dohodou súhlasiť. Následne od jari 1551 sa 

Ferdinandove jednotky tajne presúvali z oblasti Solnoku a Jágru do Sedmohradska. V lete 

začali hlavné vojská pod vedením generála Castalda (6000 – 7000 žoldnierov) obsadzovať 

sedmohradské územia. V júli snem v Koložvári potvrdil abdikáciu kráľovnej Izabely 

a nastolenie vlády kráľa Ferdinanda.105 Osmanská reakcia bola jednoznačná. Vojská 

rumelského beglerbega, budúceho veľkovezíra Sokollu Mehmeda Pašu sa vydali na pochod 

do Sedmohradska 10. júla 1551.106 Sulejman informoval Ferdinanda, že neodoslaním 

každoročného tribútu107 a svojou inváziou porušil mierovú zmluvu. Dodal však, že Porta 

predsa len zostane pre budúcu Ferdinandovu misiu otvorená.108 Vtedy ale nik netušil, že táto 

budúca misia príde na Bospor až v lete 1553. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
104 GOOS, ref. 10, s. 110-113. 
105 KÖPECZI, ref. 14,s. 622-627. 
106 DANIŞMEND, İsmail H. Izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Istanbul : Türkiye Yayinevi, 1971, cilt 2, s. 263. 
107 V marci 1548 odovzdal tribút v Konštantínopole Justus de Argento. V rokoch 1549 a 1550 priniesli tribút 
poslednýkrát Markus Sinckomoser spolu so Žigmundom Posgayom. Platenie tribútu bolo obnovené až v roku 
1563. 
108 List Sulejmana Ferdinandovi, Konštantínopol, 12. – 21. októbra 1551. SCHAENDLINGER, ref. 30, 
(dok. č. 15), s. 40-41. 
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Príloha 
 

Ahdname udelené sultánom Sulejmanom cisárovi Karolovi a kráľovi Ferdinandovi 

8. októbra 1547 v Konštantínopole109 

 
([Toto] je odpis listiny poslanej kráľovi Španielska110 a kráľovi Ferdinandovi111 

z Porty šťastného požehnaného sultána Sulejmana chána gáziho.) 

 
Z vôle veľkého milosrdného vznešeného Boha – nech je zvelebený a obdivuhodných 

činov nášho veľkého svätého proroka,112 osláveného oboch svetov – nech ho božia chvála 

a spása sprevádza. 

 
(miesto vznešenej tuğry113) 
 
Ja, ktorý som114 sultán sultánov, záruka vládcov, udeľovateľ korún panovníkov sveta, 

tieň Boha na zemi, padišáh a sultán Mekky a Mediny, vznešenej svätyne,115 Istanbulu, 

Stredozemného mora, Čierneho mora, Rumélie a Anatólie, Karamanska a Erzurumu, 

Diyarbakıru a Kurdistanu, Luristanu, Azerbajdžanu, Perzie, Zulkadıru,116 Egyptu, Damasku, 

celej Arábie, Bagdadu, Basry, krajín Adenu a Jemenu, území Tatárov, kipčackých stepí 

a Magribu, trónu Budína, provincie Sedmohradsko a všetkých im príslušných miest a tiež 

mnohých krajín dobytých naším mečom sultán Sulejman šáh syn sultána Selima šáha syna 

sultána Bajezida chána. 

Tým, ktorí túto našu posvätnú prísažnú listinu čítajú a počujú nech sa dá na známosť, 

že kráľ Rimanov a k tomu patriacich miest, kráľ Ferdinand na moju slávnu a vznešenú 

Vysokú Portu svojich schopných vyslancov a služobníkov poslal. Prosil moju cisársku milosť, 

aby medzi nami nastalo priateľstvo a pokoj a aby nastal mier s mojou Portou šťastia 

a útočišťa. Informoval, že vyslanci boli poslaní aj ako splnomocnenci jeho brata Karola, kráľa 

                                                 
109 Slovenský preklad vychádza z prepisu osmanského textu z Münşe’át es-selátín (s. 76-78) (pozri ref. 94) do 
latinky. Prepis osmanského textu do latinky poskytol doc. Yusuf Alperen, začo som mu veľmi vďačný. Hranaté 
zátvorky označujú môj zásah do originálneho textu. 
110 Osmani neuznávali cisársky titul Karola V. Sulejman ho vo svojich listov oslovoval ako Karlo İspanya kralı – 
Karol kráľ Španielska. 
111 V predlohe ako Ferendúš. 
112 Prorok Mohamed. 
113 Tuğra – štylizovaný podpis sultána. Po dopísaní listiny sa umiestňoval (umelecky kreslil a zdobil) na jej 
začiatok pod invokáciu a formulu devotionis. 
114 Pôvodne v rámci intitulácie sa nachádzala aj formula devotionis (v lat. listinách známe ako Dei gratia). 
Postupne sa však na základe starodávnej mongolsko – čínskej tradície formula devotionis vyzdvihla z intitulácie 
nad sultánov štylizovaný podpis. Takto sa meno Boha dostalo nad meno sultána obsiahnuté v jeho podpise. 
Listinu je teda možné čítať: Ja, ktorý som z vôle veľkého ... Boha .... sultán sultánov... 
115 Jeruzalem 
116 Ejálet s centrom v Maraši (od 1522). 
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španielskej zeme. Žiadal ma o svätý mier zato, že bude posielať na moju šťastnú Portu ročne 

tridsaťtisíc uhorských zlatých mincí za územia, ktoré sa nachádzajú skutočne v rukách 

kresťanov v uhorskej krajine. Potom čo vyjadril priazeň, náklonnosť a prosbu, bol jemu 

a spomínanému španielskemu kráľovi z mojej plnej cisárskej milosti udelený môj päťročný 

posvätný mier. Deklarovali sa tieto podmienky. 

Uhorská zem je krajina podrobená mojím víťazným mečom z obrovskej milosti 

milosrdného vznešeného Boha – nech je zvelebený. V tejto krajine tie hrady a pevnosti, ktoré 

sa nachádzajú v držbe mojich vojakov a begov a sú zásobené zbraňami a mužmi, boli dobyté. 

Nech je tak. Dediny, miesta, sady, záhrady, poddaní a všetky medze príslušné k oným hradom 

a pevnostiam, predtým [i teraz] majú byť v držbe moslimov. Na zemi i na mori mojim dobre 

chráneným zemiam, pevnostiam, miestam, poddaným a ostatným ľuďom, tiež v Magribe 

žijúcim nemajú byť spôsobené žiadne škody a ujmy ani zo zeme ani z mora. Nikto ich nemá 

obťažovať a napádať. Ak im niekto spôsobí škodu a ujmu, má byť patrične potrestaný a každý 

druh škody a ujmy sa má napraviť. Za tie hrady, pevnosti a poddaných v Uhorsku, ktorí sa 

nedostali do držby moslimov, má sa doručiť a odovzdať do mojej ríšskej pokladnice každý 

rok tridsaťtisíc zlatých mincí. Ríšska zmluva medzi nami sa uzatvára na obdobie piatich 

rokov. Počas týchto [rokov] ani z jeho strany117 ani zo strany jeho brata kráľa Karola nemá sa 

nič podnikať proti posvätnej zmluve. Počas [týchto rokov] z mojej strany, mojimi 

beglerbegmi a mojím víťazným vojskom sa oné územia nemajú obťažovať a napádať. 

A nemajú sa spôsobovať škody a ujmy. Tiež zo súše i z mora nemajú sa obťažovať žiadne 

krajiny v držbe kresťanov a ich poddaní. A nemá sa konať žiadna skaza a škoda. Obe strany 

sa majú starať o bezpečnosť a pokoj. Byť rozhodný a prísny je potrebné, aby sa lúpeže 

a pirátstvo na mori neuskutočňovali. A zákaz bol vydaný. Ten, kto by v rozpore s mojím 

cisárskym rozkazom spôsobil škodu, má sa vyšetriť a potom keď je to zjavné, má byť za veci, 

ktoré vykonal, patrične potrestaný. Obchodníci môžu prichádzať a pohybovať sa primerane 

pokoju a bezpečnosti. Z ich prostriedkov a tovarov sa má brať, ako je to stanovené v mojom 

cisárskom zákonníku118 a podľa práva. Nik im nemá konať bezprávie a násilnosti. Majú 

v pokoji a mieri obchodovať a hospodáriť. Každý kto z ľudu mojich dobre chránených zemí 

utečie na ich územie,119 či je to moslim alebo neveriaci, či žena alebo muž, všetci 

na akomkoľvek mieste sú, majú sa ihneď nájsť a na túto stranu navrátiť. Žiadne výnimky 

                                                 
117 Zo strany Ferdinanda. 
118 Tzv. Kanunname. Každá osmanská provincia mala vlastné kanunname. V nich boli stanovené okrem iného aj 
práva a povinnosti obchodníkov, na nich vzťahujúce sa dane, mýta, clá či iné poplatky vyčíslené v peniazoch, 
po prípade v naturáliách. 
119 Na územie Ferdinanda a Karola. 
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a výhovorky sa nemajú pripúšťať. Príchodiaci, ktorý utiekol z ich strany do mojich dobre 

chránených zemí má sa na môj posvätný príkaz predviesť a má byť patrične potrestaný. 

Dohodlo sa, že do posvätnej prísažnej listiny120 sú zahrnutí tí, ktorí sa priatelia s mojím 

šťastným dobrotivým prahom121 – francúzsky padišáh a benátsky dóža a tí, ktorí sa priatelia 

s nimi. Vyslanec poslaný v onej záležitosti122 bol poslaný k nemu123 naspäť. On124 poslal 

na môj dvor, dielňu šťastia, a na moju Portu, útočište sveta, dôveryhodných mužov Johana 

Maria125 s jeho schopným sekretárom Justusom.126 On súhlasil s mojou cisárskou prísažnou 

listinou127 zhotovenou na základe podmienok, ktoré boli deklarované a ustanovené na môj 

posvätný rozkaz. Sľúbil a zaviazal sa zaplatiť každý rok [už] predtým spomínaných 

tridsaťtisíc uhorských zlatých mincí na začiatku mesiaca marec. Spomínaný španielsky kráľ 

tiež napísal vlastné prísažné listiny s kráľovskými pečaťami a poslal listy.128 Dúfajúc 

v dobrotivosť a láskavosť prosil môj vzácny prah pokoja, aby sa spomínaná posvätná prísažná 

listina129 podrobne potvrdila mojím šťastným prahom. Potom ako som [túto prosbu] vzal 

na moje posvätné vedomie, vydal som znovu túto moju cisársku prísažnú listinu. Rozkázal 

som, od dnes tie hrady a pevnosti v zemi uhorskej, ktoré sú v skutočnosti podrobené mojimi 

begmi a mojím vojskom a im príslušné dediny s poddanými, majú byť podrobené môjmu 

vždy víťaznému vojsku. Ale tie hrady a pevnosti, ktoré sa nachádzajú a sú podrobené 

v rukách kresťanov, majú, ako bolo [už] predtým nariadené, zostať im podrobené. Za tieto 

zeme, ako sa prisahalo a súhlasilo, teda každý rok na začiatku marca tridsaťtisíc zlatých má 

prichádzať na moju šťastnú Portu a má sa doručiť do mojej ríšskej pokladnice. Všetky hore 

podrobne uvedené podmienky sa majú rešpektovať. Miestam a dedinám s ich poddanými, 

ktoré sú podrobené mojimi begmi a mojím vojskom nemajú sa spôsobovať žiadne škody 

a ujmy z ich strany,130 ich begmi, vojakmi a lúpežníkmi. Majú zostať tak ako sú. Tiež z našej 

strany nemá sa nič podnikať. Mojimi beglerbegmi, mojimi otrokmi sandžakbegmi 

a príslušníkmi môjho víťazného vojska nemá sa územiam a poddaným, ktoré sú podrobené 

                                                 
120 Do tejto mierovej zmluvy. 
121 Prahom porty – Vysokej Porty. 
122 Francúzsky vyslanec Jean de Monluc obdržal kópiu Sulejmanovho ahdname Ferdinandovi a Karolovi. Táto 
bola následne prinesená do Francúzska. 
123 Francúzskemu kráľovi Henrichovi II. 
124 Ferdinand. 
125 V predlohe ako Yánoš Madiya. 
126 V predlohe ako Púšte. 
127 Návrh mierovej zmluvy vo forme sultánovej prísažnej mierovej listiny prinesený Justusom de Argento 
do Prahy k ratifikácii v auguste 1547. 
128 Ratifikácie Karola V. a sprievodné listy vyslancov. 
129 Návrh mierovej zmluvy vo forme sultánovej prísažnej mierovej listiny prinesený Justusom de Argento 
do Augsburgu k ratifikácii v auguste 1547. 
130 Zo strany Karola V. a Ferdinanda I. 
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a nachádzajú sa v držbe kresťanov, spôsobovať vôbec a nijako žiadna škoda a ujma. 

Vo všetkých pohraničných oblastiach lúpežnícke bandy sa majú podrobiť. Nech 

nevykonávajú vôbec žiadne zlá a špinavosti. Predovšetkým lúpežníci hradu Senj131 

patriacemu Kliži132 sa majú poriadne podrobiť. Lúpežníci nemajú spôsobovať škody a ujmy 

miestam a poddaným v pohraničí mojich dobre chránených území. Tiež lúpežníci na celom 

pohraničí a lúpežníci pevnosti Senj nemajú konať zlá a špinavosti. Konanie proti zmluve, 

výnimky, výhovorky a irelevantné tvrdenia sa nemajú pripúšťať. Potom čo sa územia v okolí 

Budínu na môj posvätný príkaz zapísali a sú stále zapísané do defteru,133 poddaním z mojich 

zemí, ktorí utečú, nemá sa dovoliť, aby zostali na onej strane. Ľudia majú poddaných, ktorí 

utiekli zadržať a navrátiť naspäť na ich [pôvodné] miesta. Ak sa táto moja cisárska podmienka 

nerešpektuje a koná sa proti zmluve, potom sa výnimky a výhovorky nemajú pripúšťať. 

Od mora a tiež zo strany spomínaného španielskeho kráľa a jeho vojsk nemá sa spôsobovať 

žiadna škoda a ujma mojim dobre chráneným zemiam, moslimom v Magribe, ostatným 

provinciám, ďalším krajinám a ich poddaným od všetkých miest, ktoré sú v skutočnosti 

v ich držbe a od krajín, ktoré sú s nimi v priateľstve. Z tejto strany134 nemá sa tiež nič 

podnikať proti mojej posvätnej zmluve. Ako sa už spomenulo, kupci a obchodníci z oboch 

strán môžu prichádzať, pohybovať sa a obchodovať primerane pokoju a bezpečnosti. Nemá sa 

im a ich tovarom spôsobovať škoda. Každý, ktorý by konal a hovoril proti zmluve, má sa 

oboma stranami vyšetriť a patrične potrestať. 

Zo strany spomínaných kráľov nemá sa [nič] podnikať a dohadovať proti zmluve 

a podmienkam, ktoré sú v nej stanovené. Čo sa týka posielania tridsaťtisíc zlatých nemajú sa 

pripustiť žiadne výnimky a výhovorky. Každý rok v dohodnutom čase sa má [tridsaťtisíc 

zlatých] priniesť a doručiť ku môjmu šťastnému prahu. Mnou, mojimi vezírmi, mojimi 

beglerbegmi, mojimi otrokmi sandžakbegmi a mojím víťazstvami sprevádzaným vojskom 

nemá sa nič proti mojej posvätnej zmluve podnikať. Toto sa má vedieť. 

Majú dôverovať a veriť posvätnému znaku135 a považovať ho za pravdivý 

a autentický. Táto moja posvätná zmluva bola napísaná a vystavená v príbytku vznešeného 

sultanátu v dobre chránenom meste Konštantínopol podľa počítania nášho veľkého proroka 

Mohameda – nech ho Boh sprevádza a dá mu blaho, v roku 954, dvadsiateho tretieho dňa 

                                                 
131 V origináli ako Sire. 
132 V origináli ako Kilis. 
133 Pozri text pri ref. 36 a nasledujúci. 
134 Zo strany Sulejmana. 
135 Sultánov štylizovaný podpis – tuğra. 
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svätého mesiaca šaban, 136čo zodpovedá dátumu 1545137 podľa proroka Ježiša – nech ho Boh 

sprevádza. 

 
 
 
Diplomatic Relations between Habsburg brothers Charles and Ferdinand and Sultan Suleiman 
the Lawgiver 1537 – 1551 and the Ottoman Peace Treaty from 1547 
 
Author of the article describes the main political and military events which influenced the mutual 
diplomatic relations between the Ottoman and Habsburg Empire since the Italian campaign of 
Suleiman’s (1537) up to the outbreak of the Transylvanian war (1551). According to the instruction 
letters to Habsburg’s envoys and their final reports, a picture of mutual negotiations in Constantinople 
has been created. The attitudes of both sides towards the peace based on Ottoman and Habsburg 
correspondence and the main reasons for the conclusion of the treaty as well as  its termination are 
represented. In addition, the article contains Slovak translation of the Ottoman peace treaty from 1547 
and explains its role and importance in context of the Ottoman – Habsburg mutual relations in more 
detail. 
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136 8. október 1547. 
137 Pravdepodobne chybne prepočítaný dátum. 
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Gemerská stolica pod osmanským panstvom 
v 17. storočí – rozsah osmanského zdanenia* 
 
Helena Markusková 
 

Dediny Gemerskej stolice sa ocitli pod osmanskou nadvládou v 16. aj v 17. storočí, 

pričom obe tieto obdobia charakterizuje niekoľko odlišných znakov.1 Prvé obdobie osmanskej 

nadvlády na Gemeri (1554 – 1593) možno vymedziť dobytím Fiľakova a jeho oslobodením 

na začiatku pätnásťročnej vojny. Obdobie druhej osmanskej nadvlády je späté s vytvorením 

a existenciou jágerského ejáletu a ohraničujú ho roky 1596 – 1687. 

Dobytie jágerskej pevnosti2 len tri roky po oslobodení Fiľakova Osmanom umožnilo 

rýchle obnovenie moci na území, ktoré predtým spadalo pod fiľakovský sandžak. Na dobytom 

území vytvorili nový – jágerský ejálet.3 S jeho vznikom došlo aj k zmene charakteru 

osmanskej moci na Gemeri. Osmani už nemali priamu – vojenskú kontrolu nad regiónom 

a ich vplyv sa prejavil najmä v hospodárskej sfére. Avšak okrem Osmanov si v Gemerskej 

stolici udržali vplyv aj uhorskí feudáli. Vďaka kondomíniu – dvojitému panstvu tak 

neexistovali striktne určené hranice, ktoré by vymedzili sféru moci oboch rivalov. Dokonca aj 

mierové zmluvy, v ktorých sa tieto hranice vytyčovali, ponechávali množstvo priestoru 

pre vzájomné spory. Hranica v nich totiž nikdy nebola určená presne na dedinu, ale iba podľa 

jednotlivých pevností, kvôli čomu vznikol široký priestor, na ktorý si robili nárok obe strany.4 

                                                 
* Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy UK/222/2012 Gemer pod osmanským panstvom 
v 17. storočí-výskum archívnych prameňov k hospodárskym a sociálnym pomerom II. 
1 V príspevku sa nevenujeme len obdobiu 17. storočia, ale vzhľadom na historické súvislosti sa zameriavame 
na obdobie rokov 1596 – 1687. Rok 1596 sme si vybrali ako medzník, keďže vtedy Osmani dobyli jágerskú 
pevnosť a začali obnovovať zdaňovanie gemerských dedín. Rok 1687 je zas rokom oslobodenia jágerskej 
pevnosti cisárskymi vojskami a zároveň tento rok predstavuje koniec osmanského vplyvu v Gemerskej stolici. 
V texte pre zjednodušenie používame pre toto obdobie termín „17. storočie“. 
2 Tejto vojenskej akcie sa zúčastnil už aj samotný sultán Mehmed III. (dovtedy viedol osmanské vojská 
veľkovezír), ktorý o svojom víťazstve poslal aj list do Konštantínopolu. KARÁCSON, Imre. Török-magyar 
oklevéltár. 1533 - 1789. Budapest : Stephaneum nyomda, 1914, s. 180-181. Dobytie Jágru bolo pre osmanskú 
stranu veľkým úspechom, ktorý im spolu s dobytím Kaniže (1600) výrazne vykompenzoval predošlé straty 
počas pätnásťročnej vojny. Osmani sa o dobytie Jágru, ktorý mal strategickú úlohu pri obrane hraníc ako aj 
výhodnú polohu medzi Uhorskom a Sedmohradskom, neúspešne pokúšali už v 16. storočí, v roku 1552, preto 
mal jeho zisk pre Osmanov veľký význam. HEGYI, Klára. The Ottoman network of fortresses in Hungary. 
In DÁVID, Géza, FODOR, Pál (ed.). Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military 
Confines in the Era of Ottoman Conquest. Leiden : Brill, 2000, s. 168-169. Viac informácií o dobývaní jágerskej 
pevnosti prinášajú osmanskí historici: Ibrahim Pečevi (1574 – 1651) a Kjátib Čelebi (1600 – 1658). 
KARÁCSON, Imre. Török történetírók. III. Kötet. 1566 - 1659. Budapest : Magyar tudományos akadémia, 1916, 
s. 131-133, 249-253. 
3 Pôvodný význam slova – najväčšia administratívna jednotka Osmanskej ríše. Najvyšším veliteľom aj 
úradníkom ejáletu bol beglerbeg – miestodržiteľ. Počet ejáletov v čase najväčšej rozpínavosti Osmanskej ríše 
dosiahol číslo 34. Synonymum slova je vilájet, ten postupne od 17. storočia nahrádza termín ejálet. Ten v tejto 
dobe nadobúda nový význam - „administrácia“, „vedenie“, „riadenie“. BLAŠKOVIČ, Jozef. Rimavská Sobota 
v čase osmanskotureckého panstva. Bratislava : Obzor, 1974, s. 312. 
4 PÁLFFY, Géza. A tizenhatodik század története. Budapest : Pannonica Kiadó, 2000, s. 42. 
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Rozsah osmanskej moci na území Gemerskej stolice môžeme aspoň čiastočne 

zrekonštruovať pomocou portálnych súpisov a súpisov domov Gemerskej stolice. Tieto 

pramene nás pomerne dôkladne informujú o počte obcí poplatných Osmanom v období rokov 

1596 – 1636. Z tohto obdobia sa zachovalo 23 súpisov.5 Komplikovanejšie je ale určenie 

poplatnosti gemerských obcí v období druhej polovice 17. storočia, pre ktoré nemáme 

k dispozícii ani portálne súpisy, ani súpisy domov. Preto majú pre výskum rozsahu osmanskej 

moci mimoriadny význam sťažnosti, ktoré voči osmanským prešľapom spisovala Gemerská 

stolica. Zachovali sa totiž len dva súpisy sťažností, ktoré reflektujú situáciu v celej stolici.6 

Prvý je z roku 1656, druhý pochádza z konca obdobia osmanskej moci v regióne.7 

Pomocou týchto dokumentov si môžeme vytvoriť reálny obraz o dosahu osmanskej 

moci na naše územie, určiť hranice osmanského zdanenia i počet obcí, ktoré museli Osmanom 

odvádzať dane. Vieme tak vymedziť územie, ktoré sa dostalo pod osmanskú poplatnosť, a to 

aj napriek tomu, že naň Osmani na základe mierových zmlúv nemali nárok. Okrem toho 

môžeme postrehnúť aj to, ako sa menil počet poplatných obcí, a tak zaznamenať zmeny 

v rozsahu osmanskej moci na území Gemerskej stolice. Obdobie rokov 1596 – 1684 sme 

rozdelili na tri fázy.8 

Prvú fázu ohraničuje pätnásťročná vojna. Údaje o poplatnosti gemerských obcí máme 

len z niektorých rokov, konkrétne toto obdobie vymedzujú roky 1596 – 1605. V roku 1596 

osmanské vojská dobyli Jáger a znova začali obnovovať svoju moc nad územím Gemerskej 

stolice. Už v tomto roku si Osmani podmanili 24 obcí.9 V roku 1598 sa počet daň platiacich 

obcí viac ako zdvojnásobil10 a nasledujúci rok sa tento jav opäť zopakoval, vďaka čomu 

                                                 
5 Ide o fond: Magyar Országos Levéltár Budapest (ďalej MOL), E 158 Conscriptiones portarum (ďalej E 158). 
V Maďarskom krajinskom archíve sa nachádza viac portálnych súpisov Gemerskej stolice. V tomto prípade ale 
máme na mysli len tie portálne súpisy a súpisy domov, ktoré obsahujú informáciu aj o poplatnosti Osmanom. 
6 Okrem týchto dvoch súpisov sťažností existuje ešte jeden z roku 1669, ten ale nezachytáva stav v celej stolici, 
ale iba v jej juhovýchodnej časti. V tomto súpise sú zaznamenané sťažnosti 26 gemerských dedín. Vzhľadom 
nato, že ide iba o čiastočný súpis nemohli sme z neho čerpať informácie o celkovom obraze poplatnosti 
gemerských dedín. Dediny, ktoré sa v tomto súpise nachádzajú spomíname v časti, ktorá sa venuje dobe 
poplatnosti jednotlivých gemerských obcí. Štátny archív v Banskej Bystrici (ďalej ŠA BB), fond (ďalej f.) 
Gemerská župa I. (ďalej GŽ I.), Kongregačné písomnosti (ďalej KP), 465. 
7 V druhom súpise sťažností Gemerskej stolice chýba datovanie dokumentu. Na jeho konci je však po nemecky 
dopísané, že pochádza z rokov 1680 – 1684. Podľa textu sťažností tiež môžeme predpokladať, že pochádza 
z druhej polovice 17. storočia, a to aj preto, že v jeho úvode sa píše, že jednotlivé obce majú spísať sťažnosti 
voči osmanským prešľapom od uzavretia mieru medzi cisárom Leopoldom I. a Osmanmi v roku 1664. ŠA BB, 
GŽ I., KP, 53 (PZ 173). 
8 Pri rozdelení obdobia rozširovania osmanskej moci na jednotlivé fázy sme vychádzali najmä z charakteru 
a rozsahu prameňov, preto nebolo celkom možné vychádzať len z historického pozadia. Akcent na významné 
historické udalosti (najmä stavovské povstania) by bol možný, iba ak by sme mali k dispozícii viac prameňov, 
ktoré by zaznamenávali širší časový horizont. Historické hľadisko sme tak uplatnili len pri prvej fáze, ktorú 
ohraničujú roky pätnásťročnej vojny. Pri vymedzení ďalších dvoch fáz sme vychádzali z možností prameňov. 
9 MOL, E 158, Tomus XIV, film č. 1634, s. 435-442; Tamže, Tomus XV, s. 403-423. 
10 V roku 1598 platilo Osmanom dane 58 gemerských dedín. Tamže, Tomus XV, film č. 1634, s. 431-439. 
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v roku 1599 dosiahol počet 95 obcí.11 V nasledujúcich troch rokoch sa udržal na približne 

rovnakej hodnote.12 V tomto období teda môžeme pozorovať stabilizovanie rozsahu 

osmanskej moci. V roku 1603 je badateľné ďalšie zvýšenie počtu poplatných dedín, Osmani 

si dokázali podmaniť 21 nových obcí a počet poplatných dedín dosiahol hodnotu 114.13 

Posledné dva údaje pochádzajú z roku 1605, obidva sú síce odlišné, v každom prípade došlo 

k poklesu počtu poplatných obcí.14 Celkovo možno túto prvú fázu rozširovania osmanskej 

moci na Gemeri charakterizovať ako veľmi úspešnú, keďže v priebehu troch rokov (1596 – 

1599) si Osmani dokázali podmaniť až 70 nových obcí a od roku 1596 po rok 1605 dokázali 

až štvornásobne zvýšiť počet dedín, ktoré im odvádzali dane. 

Druhú fázu osmanskej rozpínavosti na Gemeri predstavuje obdobie prvej polovice 

17. storočia po ukončení pätnásťročnej vojny. Pre toto obdobie máme k dispozícii 

13 portálnych súpisov, ktoré nám približujú veľkosť osmanského záboru v Gemerskej stolici 

v rokoch 1608 – 1636. Aj keď Žitavský mier obom stranám zakazoval podmaňovanie si 

nových území,15 situácia z roku 1608 naznačuje, že osmanská strana tento bod mierovej 

zmluvy úplne nerešpektovala. V roku 1608 totiž Osmanom odvádzalo dane už 107 obcí,16 a aj 

keď nešlo o enormný nárast počtu poplatných obcí, Osmanom odvádzalo dane viac dedín ako 

predtým.17 Nasledujúci rok sa ale situácia zmenila a počet poplatných obcí klesol na 99.18 

Obdobie do roku 1618 sa vyznačuje relatívnou stabilitou, počet podmanených obcí sa 

pohyboval na hodnote 100.19 V roku 1620 síce stúpol počet poplatných dedín na 103,20 

no o tri roky neskôr to už bolo opäť len 99.21 V roku 1627 Osmanom odvádzalo dane 97 

                                                 
11 MOL, E 158, Tomus XV, film č. 1634, s. 441-451. 
12 V roku 1600 to bolo 91 dedín. Tamže, Tomus XV, film č. 1634, s. 455-462. V roku 1601 platilo Osmanom 
dane tiež 91 dedín. Tamže, Tomus XV, film č. 1634, s. 465-473. V roku 1602 mierne stúpol počet poplatných 
obcí na 93. Tamže, Tomus XV, film č. 1634, s. 477-484. 
13 Tamže, 158, Tomus XV, film č. 1634, s. 489-496. 
14 V jednom súpise je zaznamenaných 103 poplatných dedín. Tamže, Tomus XV, film č. 1635, s. 509-526. 
V druhom súpise pochádzajúcom z roku 1605 je zapísaných len 98 podmanených dedín. Tamže, Tomus XV, film 
č. 1635, s. 527-540. 
15 „Hatodik pont az, hogy ezen béke tartalma alatt ne legyen szabad rabolni, várakra ütni és csellel valamit 
elvenni; a mit valami módon elvesznek, adassék vissza.“ [Šiesty bod je taký, aby počas trvania tohto mieru 
nebolo dovolené lúpiť, útočiť na hrady a lsťou čokoľvek zabrať; čo nejakým spôsobom vezmú, nech vrátia.] 
KARÁCSON, ref. 2, s. 364. 
16 Tamže, Tomus XV, film č. 1635, s. 541-555. Ivan Chalupecký vo svojej štúdii Demografický, sociálny 
a národnostný vývoj a zmeny osídlenia Gemera v rokoch 1526-1711 uvádza, že v roku 1608 odvádzalo 
Osmanom dane 95 gemerských dedín. CHALUPECKÝ, Ivan. Demografický, sociálny a národnostný vývoj 
a zmeny osídlenia Gemera v rokoch 1526-1711. In Zborník príspevkov k slovenským dejinám, 1998, s. 226. 
17 Pozri ref. 14. 
18 MOL, E 158, Tomus XV, film č. 1635, s. 557-577. 
19 Išlo o roky 1610, 1613 a 1618. Tamže, Tomus XV, film č. 1635, s. 579-631. 
20 Tamže, Tomus XV, film č. 1635, s. 633-643. 
21 Tamže, Tomus XIV, film č. 1634, s. 447-473. 
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gemerských obcí.22 V roku 1630 zaznamenala osmanská nadvláda na Gemeri po niekoľkých 

desaťročiach relatívne stabilného rozsahu viditeľný úbytok. V tomto roku totiž platilo 

Osmanom dane len 69 dedín,23 čo je takmer o 30 menej ako v roku 1627. Už nasledujúci rok 

sa ale situácia na Gemeri vrátila do starých koľají a počet poplatných obcí vzrástol na 99.24 

Posledné dva údaje, ktoré pre toto obdobie máme k dispozícii, síce poukazujú na drobné 

výkyvy v rozsahu osmanskej moci,25 celkovo je ale možné toto obdobie, charakterizovať 

z hľadiska rozsahu osmanskej moci na Gemeri ako stabilné. 

Posledná fáza (druhá polovica 17. storočia) predstavuje najmenej známe a najťažšie 

zmapovateľné obdobie osmanskej moci v Gemerskej stolici. Vzhľadom nato, že pre toto 

obdobie nemáme k dispozícii nijaké portálne súpisy ani súpisy domov, môžeme sa spoliehať 

len na údaje z dvoch súpisov sťažností Gemerskej stolice voči porušovaniu prímeria 

Osmanmi. Preto vôbec nie je jednoduché vytvoriť si obraz o rozsahu osmanskej moci v tomto 

období a o jeho premenách. 

V roku 1656 sa voči osmanským prechmatom sťažovalo 131 gemerských obcí,26 

v období rokov 1680 – 1684 to bolo 132 dedín.27 Keď tieto údaje porovnáme s poslednými 

známymi údajmi z roku 1636 je očividné, že Osmanom sa v priebehu druhej polovice 

17. storočia podarilo svoje panstvo na Gemeri značne rozšíriť. A aj keď na základe údajov 

z dvoch súpisov len ťažko môžeme určiť nakoľko išlo o trvalý jav, či vzácnu zhodu náhod, 

ukazuje sa, že Osmani dosiahli v druhej polovici 17. storočia svoj najväčší územný rozsah 

v Gemerskej stolici, ktorý mal podľa všetkého aj relatívne stabilný charakter. Okrem toho sa 

im podarilo spoplatniť aj vzdialené gemerské dediny, ktoré sa nachádzali v severnej časti 

stolice. Išlo pritom o dediny, ktoré predtým (v prvej polovici 17. storočia) Osmanom dane 

neplatili. 

Postupné rozširovanie osmanského zdanenia dedín Gemerskej stolice v priebehu 

obdobia 1596 – 1684 sme zaznačili aj graficky.28 

                                                 
22 MOL, E 158, Tomus XIV, film č. 1634, s. 491-502. 
23 Tamže, Tomus XIV, film č. 1634, s. 507-515. 
24 Tamže, Tomus XIV, film č. 1634, s. 516-521. 
25 V roku 1635 odvádzalo Osmanom dane 87 gemerských obcí, o rok neskôr ich už bolo 108. Tamže, Tomus 
XIV, film č. 1634, s. 523-533. 
26 ŠA BB, GŽ I., KP,1656, 431. 
27 Tamže, KP, 53 (PZ 173). 
28 V grafe sme najprv zaznačili celkový počet poplatných dedín (červenou) v jednotlivých rokoch. Vzhľadom 
na fakt, že menšia časť Gemerskej stolice sa nachádzala aj na území Maďarska, zaznamenali sme túto 
skutočnosť aj v grafe. Spoplatnené dediny sme preto rozdelili aj teritorálne na tie, ktoré sa nachádzali 
na slovenskom a maďarskom území. Počet poplatných dedín, ktoré ležia v Maďarsku nebol vysoký, pohyboval 
sa okolo hodnoty 20. V druhej polovici 17. storočia klesol počet týchto dedín dokonca až na nulu. Ide 
o zaujímavý jav, keďže tieto dediny sa nachádzali na juhu stolice a boli tak ľahšie dostupné osmanským centrám. 
Na základe toho možno usúdiť, že sa v druhej polovici 17. storočia osmanský záujem presunul viac do stredu 
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Graf č.1: Osmanské zdanenie v Gemerskej stolici v r. 1596 ‐ 1684
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Osmani po dobytí Jágru veľmi rýchlo dosiahli obnovenie svojho vplyvu nad územím 

Gemerskej stolice. Už po troch rokoch sa im podrobilo 95 gemerských dedín a s výnimkou 

jedného výraznejšieho výkyvu v roku 1630 sa im počas prvej polovice 17. storočia podarilo 

udržať relatívne stabilný počet poplatných dedín, ktorý sa pohyboval na úrovni približne 100 

poplatných dedín. Ešte zaujímavejší je fakt, že v druhej polovici 17. storočia dokonca 

dokázali prehĺbiť svoj vplyv v tomto regióne a okrem toho, že zvýšili počet podrobených 

obcí, podaril sa im aj prienik do severných oblastí stolice a podrobili si nové dediny, ktoré im 

v predošlom polstoročí vôbec neplatili. Osmani tak paradoxne krátko pred definitívnym 

vytlačením z tohto regiónu dosiahli najväčší rozsah svojej moci, a to nielen počtom 

poplatných obcí, ale aj výrazným územným posunom na sever stolice. 

Rozsah osmanského vplyvu v Gemerskej stolici tak vonkoncom nebol zanedbateľný. 

Poukazuje na to aj pohľad na celkový počet gemerských dedín. Ten síce v jednotlivých rokov 

kolísal, ale môžeme určiť, že sa pohyboval v rozmedzí 170-235.29 Po komparácii celkového 

počtu gemerských dedín s počtom dedín poplatných Osmanom nám vychádza, že si Osmani 

                                                                                                                                                         
a na sever stolice a mnohé dediny nachádzajúce sa na juhozápade stolice (aj zo slovenského územia), ktoré im 
predtým platili dane, zostali oslobodené od platenia. 
29 Ide o celkový počet gemerských dedín, ktoré boli zaznamenané v portálnych súpisoch a v súpisoch domov. 
V súpise z roku 1630 sme narátali (resp. pisári zaznamenali) len 108 gemerských dedín. MOL, E 158, Tomus 
XIV, film č. 1635, s. 523-533. Toto číslo však považujeme za príliš nízke, a keď ho porovnáme 
s celkovým počtom dedín v roku 1627, kedy bolo v súpise zaznamenaných 208 dedín a s rokom 1631, kedy bolo 
zapísaných 212 dedín, tak sa toto číslo ukazuje ako nereálne. 
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podrobili takmer polovicu dedín v stolici,30 čo naznačuje aj grafické porovnanie počtu 

podrobených dedín s celkovým počtom gemerských obcí. 
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Graf č.2: Pomer poplatných dedín a celkového počtu gemerských 
dedín v r. 1596 ‐ 1636
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Ďalšou dôležitou otázkou je určenie doby poplatnosti jednotlivých obcí, respektíve 

určenie začiatku poplatnosti týchto obcí.31 Vzhľadom na to, že máme k dispozícii portálne 

súpisy Gemerskej stolice z konca 16. storočia, aj zo začiatku 17. storočia, môžeme pomerne 

presne sledovať, ako si Osmani postupne podrobovali jednotlivé dediny na Gemeri. Práve 

tieto súpisy poukazujú na to, že mnohé z obcí sa po vytlačení Osmanov z juhovýchodného 

                                                 
30 Podľa Ivana Chalupeckého bola Osmanom na Gemeri poplatná približne jedna tretina obcí, a to až do porážky 
Osmanov pri Viedni. CHALUPECKÝ, ref. 16, s. 226. Naše údaje získané z portálnych súpisov (ak neberieme 
do úvahy prvé roky obnovovania osmanského vplyvu v stolici) ako aj zo súpisov sťažností, ale poukazujú na to, 
že pod osmanský vplyv sa dostala takmer polovica gemerských dedín. 
31 Najspoľahlivejšie môžeme určiť začiatok poplatnosti jednotlivých gemerských dedín Osmanom práve 
pomocou portálnych súpisov a súpisov domov, ktoré okrem počtu port a domov obsahujú informácie aj 
o poplatnosti Osmanom. Oveľa komplikovanejšie je ale datovanie začiatku poplatnosti dedín v druhej polovici 
17. storočia. V súpisoch sťažností z druhej polovice 17. storočia sa totiž pri obciach začiatok ich poplatnosti 
nespomína. V súpise z roku 1656 v podstate nenájdeme nijaké informácie, ktoré by naznačovali začiatok 
poplatnosti jednotlivých dedín. V súpise z roku 1680/84 sa objavujú aspoň nejaké. Väčšinou je to len údaj 
o spôsobe platby „teraz“ (1680 – 1684) a „predtým“. Pojem „predtým“ nie je bližšie špecifikovaný, 
pri niektorých obciach sa však dá zistiť, že sa pod týmto pojmom myslí obdobie pred uzavretím prímeria v roku 
1664. Ide napr. o obce Lenartovce a Comporovo (Ivanice). ŠA BB, GŽ I., KP, 53(PZ 173). Pri obci Polom sa zas 
objavuje zmienka o platbe daní Osmanom, keď sa „im vzdali po prvýkrát“. V prípade dediny Budikovany, ktorá 
je zaznamenaná v súpisoch z rokov 1603, 1635, 1636 a 1680/1684 sa pri spôsobe platby daní uvádza spôsob 
platenia „oddávna“. Tamže. 
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Slovenska v roku 1593 dostali druhýkrát pod osmanskú nadvládu už krátko po roku 1596, 

teda po dobytí Jágru. 

Tento jav môžeme interpretovať ako pochopiteľnú snahu Osmanov obnoviť svoje 

niekdajšie panstvo na juhovýchodnom Slovensku a zároveň aj istý pragmatizmus domáceho 

obyvateľstva. Dediny si neraz zvolili „dobrovoľnú“ poplatnosť Osmanom, aby si zabezpečili 

pokojný život a vyhli sa tak osmanským lúpežným akciám. Výber dobrovoľného poddania sa 

Osmanom mohol podnietiť aj fakt, že obdobie druhého osmanského panstva na Gemeri bolo 

prijateľnejšie a jágerskí Osmani sa k poddaným správali miernejšie ako ich predchodcovia – 

fiľakovskí vojaci v 16. storočí.32 

Po porovnaní údajov zo všetkých súpisov môžeme poplatné gemerské dediny33 

rozdeliť do niekoľkých kategórií.34 Prvú a najzaujímavejšiu tvoria tie obce, v ktorých 

môžeme predpokladať dlhodobú podrobenosť Osmanom, t.j. od konca 16. storočia až po 

osemdesiate roky 17. storočia. Vyskytli sa iba dva takéto prípady, pričom obe dediny sa pod 

osmanský vplyv dostali v roku 1598. Ďalšiu skupinu tvoria dediny, ktoré boli poplatné v prvej 

aj v druhej polovici 17. storočia, avšak nemožno tu hovoriť o striktnej kontinuálnosti 

osmanskej moci, keďže sa pri týchto dedinách vyskytli aj obdobia, kedy sa im spod tejto moci 

podarilo vymaniť. Tretiu, veľmi početnú, skupinu tvoria dediny, ktoré sa objavujú len v 

súpisoch z prvej polovice 17. storočia, a preto môžeme predpokladať, že sa im v priebehu 

druhej polovice tohto storočia podarilo oslobodiť spod osmanského vplyvu. Ďalšiu tiež 

početnú a zároveň veľmi zaujímavú skupinu predstavujú dediny, ktoré boli poplatné len počas 

druhej polovice 17. storočia, t.j. zhodne sa vyskytujú v oboch súpisoch sťažností z tohto 

obdobia. Tieto dediny sú zaujímavé najmä preto, že ide o nové obce, ktoré si Osmani v druhej 

polovici 17. storočia podmanili a po ich lokalizácii môžeme sledovať posun osmanského 

vplyvu do severných častí stolice. Predposlednú skupinu predstavujú dediny, ktoré odvádzali 

Osmanom dane len počas kratšieho obdobia. A napokon poslednou kategóriou sú obce, ktoré 

sa v súpisoch vyskytli len raz. 

                                                 
32 TEJNIL, Eduard. K dejinám tureckého panstva na Slovensku II. Dejiny fiľakovského sandžaku. In Historické 
štúdie, roč. 5, 1959, s. 217. 
33 Pri identifikácii a lokalizácii obcí sme využili: MAJTÁN, Milan. Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto 
rokov. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972, 678 s.; ENGEL, Pál. Magyarország 
a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis a Magyar Királyság településeiről. [CD-ROM] Budapest : MTA 
Történettudomány Intézet, 2001; STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky Svätý Martin 
: Matica slovenská, 1948, s. 452-463, 466-477. 
34 Pri rozdelení jednotlivých gemerských dedín do skupín podľa obdobia ich osmanskej poplatnosti sme 
vychádzali z údajov obsiahnutých v portálnych súpisoch a súpisoch domov a v sťažnostiach Gemerskej stolice. 
MOL, E 158, Tomus XIV, film č. 1634, s. 435-533; Tamže, Tomus XV, film č. 1634, s. 403-555; Tamže, Tomus 
XV, film č. 1635, s. 557-643; ŠA BB, GŽ I., KP, 53 (PZ 173); Tamže, KP, 1656, 431; Tamže f. GŽ I., KP, 465. 
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Najdlhšie boli Osmanom podrobení obyvatelia dedín Číž a Rimavská Seč. Obe dediny 

zotrvali pod osmanskou poplatnosťou v období 1598 – 1680/84, takže sa dostali pod sféru 

osmanského vplyvu krátko po dobytí Jágru a môžeme predpokladať, že sa z neho vymanili až 

po definitívnom vytlačení Osmanov z tohto regiónu. 

Podobne kontinuálne osmanské panstvo museli znášať aj obyvatelia Nižnej Bátky 

(Bátka),35 ktorí odvádzali Osmanom dane v rokoch 1598 – 1680/84 s výnimkou roku 1603. 

Nižné Valice sa po prvýkrát spomínajú ako poplatné „až“ v roku 1600, ale aj tu sa osmanská 

moc udržala v priebehu celého 17. storočia, zmienka o ich podrobenosti chýba len v druhom 

súpise z roku 1605. K ďalším dedinám, ktoré odvádzali dane Osmanom v prvej aj v druhej 

polovici 17. storočia s výnimkou niektorých rokov patrili Aggtelek (v Maďarsku),36 

Ardovo,37 Barca,38 Vyšná Bátka (Bátka),39 Belín,40 Blhovce,41 Bohúňovo,42 Bretka,43 

Cakov,44 Comporovo (Ivanice),45 Čoltovo,46 Drňa,47 Dražice,48 Gemerček,49 Gemer,50 

                                                 
35 Pri názvoch obcí vždy používame názov danej lokality, ktorá bola v súpise zaznamenaná. V prípade, 
že niektorá z dedín je v súčasnosti časťou inej obce, uvádzame názov tejto obce v zátvorke. Súčasný názov 
dediny používame len pri prvej zmienke o obci, v ďalších prípadoch opäť používame konkrétny názov danej 
lokality. Vzhľadom na to, že časť Gemerskej stolice sa nachádzala na území Maďarska, uvádzame poplatné 
maďarské dediny v maďarčine (v prípade, že neexistuje slovenský ekvivalent ich názvu), pričom pri ich prvej 
zmienke v zátvorke spomíname, že sa nachádzajú v Maďarsku. 
36 Aggtelek sa dostal pod osmanský vplyv až v roku 1603 a jeho obyvatelia zotrvali pod osmanskou mocou 
do roku 1656, pričom Osmanom neplatili dane len v roku 1630. 
37 Ardovo, ktoré leží na severozápad od Aggteleku sa tiež dostalo pod osmanskú poplatnosť až v roku 1603 
a s výnimkou rokov 1623 a 1630 odvádzalo Osmanom dane do roku 1636. V druhej polovici 17. storočia sa jeho 
opätovná poplatnosť spomína v rokoch 1680/1684. 
38 Barca bola poplatná v období 1599 – 1656. Z tohto obdobia chýba zmienka o jej poplatnosti len v roku 1600. 
39 Vyšná Bátka platila dane na osmanskú stranu v období 1599 – 1656, nevyskytuje sa ale v ani jednom z dvoch 
súpisov z roku 1613. 
40 Belín si Osmani podrobili už v roku 1598 a s výnimkou rokov 1605, 1620 a 1635 jeho obyvatelia platili 
Osmanom až do roku 1656. 
41 Blhovce sa dostali pod osmanský vplyv krátko po dobytí Jágru a okrem roku 1635 zotrvali pod osmanskou 
mocou v celom období 1596 – 1656. 
42 Obyvatelia Bohúňova boli Osmanom poplatní v období rokov 1603 – 1636 a opätovne sa dostali pod 
osmanskú poplatnosť v 80-tych rokoch. 
43 Bretka bola pod osmanskou nadvládou v období 1600 – 1656, pričom Osmanom neodvádzala dane len 
v roku 1630. 
44 Cakov si Osmani dokázali podrobiť už počas pätnásťročnej vojny, v roku 1598. Odvtedy zostali jeho 
obyvatelia pod osmanskou mocou do roku 1636. Ďalšia zmienka o jeho poplatnosti je až v súpise z roku 
1680/84. 
45 Podobne ako Cakov aj Comporovo bolo poplatné v období 1598 – 1636 a následne v rokoch 1680/84. 
46 Čoltovo si Osmani dokázali podmaniť na celé obdobie 1600 – 1669 s výnimkou roku 1630. 
47 Obyvatelia Drne boli pod osmanskou mocou v rokoch 1596 – 1656. Jediný rok z tohto obdobia, kedy sa im 
podarilo vymaniť sa spod osmanského vplyvu bol rok 1603. 
48 Dražice odvádzali Osmanom dane v období 1600 – 1656. Zmienka o ich poplatnosti chýba len v prvom súpise 
z roku 1605. 
49 Gemerček patril k tým dedinám, ktoré sa dostali pod osmanskú poplatnosť už v roku 1596 a zotrval pod ňou 
až do roku 1656 okrem rokov 1605, 1630 a 1631. 
50 Gemer si dokázali Osmani podrobiť až v roku 1600. Pod osmanským vplyvom zostal do roku 1669 
s výnimkou roku 1630. 
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Gömörszőlős (v Maďarsku),51 Hodejov,52 Hostice,53 Husiná,54 Chanava,55 Chrámec,56 

Chvalová,57 Jestice,58 Nižná Kaloša (Kaloša),59 Vyšná Kaloša (Kaloša),60 Kráľ,61 Kelemér (v 

Maďarsku),62 Kesovce,63 Králik (Tornaľa),64 Látránfalva (v Maďarsku),65 Lenartovce,66 

Pavlovce,67 Padarovce,68 Petrovce,69 Putnok (v Maďarsku),70 Dienesfalva (Putnok, v 

Maďarsku),71 Polina,72 Radnovce,73 Ragály (v Maďarsku),74 Rašice,75 Rumince,76 

Skerešovo,77 Šimonovce,78 Širkovce,79 Trizs (v Maďarsku),80 Tornaľa,81 Háč (Uzovská 

                                                 
51 Poplatný v rokoch 1599 – 1669. Zmienka o jeho poplatnosti chýba len v roku 1630, ktorý sa vyznačoval 
jednorazovým, ale výrazným zmenšením rozsahu osmanskej moci na Gemeri. 
52 Hodejov si Osmani podmanili už v roku 1596 a zotrval pod osmanským vplyvom počas celého obdobia 1596 
– 1656. 
53 Podobne aj Hostice sa dostali pod osmanské zdanenie už v roku 1596 a s výnimkou rokov 1635 a 1636 zostali 
pod osmanským vplyvom do roku 1656. 
54 Husiná bola poplatná v rokoch 1599 – 1656. Zmienka o jej poplatnosti chýba v druhom súpise z roku 1605 
a v súpise z roku 1635. 
55 Chanava patrila k obciam, ktoré platili Osmanom dane takmer počas celého 17. storočia. Poplatná bola 
v období 1599 – 1680/84 s výnimkou štyroch rokov počas pätnásťročnej vojny (1600 – 1603). 
56 Chrámec bol pod osmanským vplyvom v rokoch 1596 – 1656 okrem rokov 1627, 1635 a 1636. 
57 Chvalová bola s výnimkou rokov 1602 a 1605 poplatná počas celého 17. storočia (1600 – 1680/84). 
58 Poplatné v rokoch 1596 – 1656 okrem rokov 1627 a 1635. 
59 Nižná Kaloša sa dostala pod osmanský vplyv v roku 1599 a s výnimkou obdobia 1600 – 1603 pod ním 
zotrvala do roku 1636. V druhej polovici 17. storočia sa jej poplatnosť spomína až na sklonku osmanskej moci 
v období 1680/84. 
60 Vyšnú Kalošu si Osmani podrobili tiež v roku 1599. Okrem roku 1600 im platila dane až do roku 1636. 
Jej opätovná poplatnosť sa podobne ako v predošlom prípade spomína až v  roku 1680/84. 
61 Kráľ bol poplatný v rokoch 1599 – 1656, okrem rokov 1600, 1605 a 1630. 
62 Kelemér si Osmani podmanili na celé obdobie 1599 – 1669 s výnimkou roku 1630. 
63 Kesovce patrili pod osmanskú poplatnosť v rokoch 1599 – 1656, okrem roku 1630. 
64 Králik si Osmani prvýkrát podmanili v roku 1599, no na nasledujúce štyri roky sa spod osmanskej moci 
vymanil. Obyvatelia Králika platili Osmanom dane s výnimkou roku 1630 do roku 1669. 
65 Látránfalva bol poplatná v období 1599 – 1669, okrem rokov 1630 a 1631. 
66 Lenartovce patrili k dedinám, ktoré zotrvali pod osmanským vplyvom takmer celé 17. storočie. S výnimkou 
roku 1601 odvádzali dane Osmanom v období 1598 – 1680/84. 
67 Pavlovce odvádzali poplatky pre Osmanov v rokoch 1599 – 1656. Z tohto obdobia chýba zmienka o ich 
poplatnosti len v druhom súpise z roku 1605. 
68 Padarovce patrili k dlhodobo poplatným dedinám. V podstate si tu Osmani udržali svoj vplyv počas celého 
17.  storočia. Obyvatelia Padaroviec platili poplatky osmanským úradníkom v rokoch 1601 – 1680/84, okrem 
jediného prípadu (prvý súpis z roku 1605). 
69 Petrovce boli poplatné v rokoch 1596 – 1656, okrem rokov 1601 a 1635. 
70 Putnok patril k poplatným dedinám v období 1598 – 1669, okrem rokov 1600, 1623 a 1627. 
71 Dienesfalva nachádzajúca sa pri Putnoku platila Osmanom tiež v rokoch 1598 – 1656. Z tohto obdobia sa 
neobjavila len v súpise z roku 1630. 
72 Polina sa stala poplatná až koncom pätnásťročnej vojny, v roku  1605. S výnimkou roku 1630 odvádzali jej 
obyvatelia dane na osmanskú stranu do roku 1656. 
73 Radnovce sa dostali pod osmanskú poplatnosť už v roku 1598 a Osmani si ich udržali vo svojej sfére vplyvu 
do roku 1636, aj keď rok predtým im dane nezaplatili. Opätovne sa objavili až v súpise z roku 1680/84. 
74 Ragály patril k poplatným dedinám v období 1599 – 1669, výnimku predstavujú len roky 1601, 1603 a 1630. 
75 Rašice patrili k dedinám, ktoré odvádzali dane takmer počas celého 17. storočia. Prvýkrát sa spomínajú ako 
poplatné v roku 1601. V ďalšom roku síce dane neplatili, ale potom už boli nepretržite poplatné až do roku 
1680/84. 
76 Rumince sa stali poplatnými pomerne skoro, už v roku 1598. Dane na osmanskú stranu platili do roku 1636. 
Opäť sa ako poplatné spomínajú v roku 1680/84. 
77 Skerešovo bolo poplatné v rokoch 1600 – 1636, okrem rokov 1602 a 1603. Opätovne sa dostalo pod osmanskú 
poplatnosť v roku 1680/84. 
78 Šimonovce si dokázali Osmani podrobiť už v roku 1596 a pod ich vplyvom zostali až do roku 1656. 
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Panica),82 Uzovská Panica,83 Vieska nad Blhom,84 Vyšný Blh (Veľký Blh),85 Nižný Blh 

(Veľký Blh)86 a Žíp87. Pri týchto dedinách teda môžeme predpokladať dlhodobé osmanské 

panstvo, pod ktoré sa dostali už počas pätnásťročnej vojny a natrvalo sa z neho vymanili až 

v priebehu druhej polovice 17. storočia, respektíve na sklonku osmanského panstva v tomto 

regióne. Obyvatelia týchto gemerských dedín tak museli najdlhšie znášať následky osmanskej 

prítomnosti na juhovýchodnom Slovensku spojené nielen s pravidelným odvádzaním daní na 

dve strany, ale aj s neistotou, ktorú toto nepokojné obdobie so sebou prinieslo. 

Medzi dediny, ktoré boli poplatné Osmanom počas prvej polovice 17. storočia a ani 

v jednom súpise z druhej polovice 17. storočia ich už nenájdeme patrili Alsó Hangony 

(v Maďarsku), Abovce, Bánréve (v Maďarsku), Belina, Behynce (Tornaľa), Čamovce, Dlhá 

Ves, Dubno, Dubovec, Felső Hangony (v Maďarsku), Figa, Gemerská Panica, Gemerské 

Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hrkáč (Gemerská Ves), Hodejovce, Jesenské, Levkuška, 

Martinová, Balázsfölde (Martinová), Mojín (Rimavská Sobota), Nová Bašta, Nižná Bakta 

(Rimavská Sobota), Rimavské Janovce, Riečka, Sajó Püspöki (v Maďarsku), Szilaspogony 

(v Maďarsku), Serényfalva (v Maďarsku), Szentsimon (v Maďarsku), Sútor, Szuhafő 

(v Maďarsku), Szentlélek (Stránska), Šíd, Czeniz (Širkovce), Šurice, Štrkovec, Tachty, 

Tomášovce, Uraj (v Maďarsku), Vlkyňa, Včelince, Kerepec (Včelince), Gregorovce (Valice) 

a Zubogy (v Maďarsku). Všetky tieto sídla sa dostali pod osmanskú poplatnosť ešte počas 

pätnásťročnej vojny a Osmani si nad nimi udržali moc aj v priebehu prvej polovice 

17. storočia, avšak v súpisoch z druhej polovice 17. storočia sa už tieto dediny 

nenachádzajú.88 Z toho možno usúdiť, že sa napriek počiatočnej poplatnosti z osmanského 

                                                                                                                                                         
79 Širkovce patrili k prvým dedinám, ktoré si Osmani po páde Jágru podmanili. Osmani si ich udržali v období 
1596 – 1636. Opätovne boli spoplatnené v roku 1680/84. 
80 Trizs bol kontinuálne poplatný od roku 1599, s výnimkou roku 1602, do roku 1636. Opäť sa pod osmanskú 
poplatnosť dostal až koncom osmanského vplyvu v Gemerskej stolici, v období 1669 – 1680/84. 
81 Obyvatelia Tornale odvádzali Osmanom dane v rokoch 1599 – 1669, okrem rokov 1600, 1601, 1602, 1603 
a 1630. 
82 Háč bol, podobne ako Tornaľa, poplatný v rokoch 1599 – 1656. Osmanom však neodviedol dane v rokoch 
1600, 1608, 1613 a 1618. 
83 Obyvatelia Uzovskej Panice sa dostali pod osmanskú moc v roku 1600. Osmani tu udržali svoj vplyv 
bez jediného prerušenia až do roku 1656. 
84 Vieska nad Blhom sa ocitla pod osmanským vplyvom počas pomerne dlhého obdobia. Jej obyvatelia museli 
s výnimkou rokov 1601, 1609, 1610, 1627 a 1635 platiť osmanským pánom dane v rokoch 1598 – 1680/84. 
85 Vyšný Blh bol poplatný v období rokov 1600 – 1636. V súpise z roku 1656 sa nevyskytuje a jeho opätovná 
poplatnosť sa spomína až v roku 1680/84. 
86 Nižný Blh, na rozdiel od Vyšného Blhu, patril k dedinám, ktoré museli znášať osmanské panstvo v priebehu 
celého 17. storočia. Poplatný bol v rokoch 1600 – 1680/84 (zmienka o jeho poplatnosti chýba len v druhom 
súpise z roku 1605). 
87 Žíp sa pod osmanským zdanením ocitol v období 1598 – 1636 a následne v roku 1680/84. 
88 Výnimku tvoria dediny Szuhafő, Štrkovec a Včelince, ktoré sa síce neobjavujú ani v súpise sťažností z roku 
1656, ani v súpise z obdobia 1680/84, ale zato sú zaznamenané v čiastkovom súpise sťažností z roku 1669. 
ŠA BB, GŽ I., KP, 465. 
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vplyvu vymanili a v neskorších obdobiach už Osmanom neodvádzali poplatky. 

Ide o zaujímavý jav, keďže sa tieto dediny nachádzali na juhu stolice a Osmanom tak boli 

ľahšie prístupné. 

Predchádzajúca kategória gemerských dedín potvrdzuje, že osmanská moc 

v Gemerskej stolici nebola statická a dochádzalo v nej k rôznym zmenám, ktoré primárne 

determinovali vojny a osmanské úspechy v nich. K výraznej zmene v rozsahu osmanského 

vplyvu došlo v druhej polovici 17. storočia. Osmanom sa podaril prienik do severnejších častí 

stolice a podmanili si nové dediny, ktoré boli dovtedy uchránené od osmanskej poplatnosti. 

K dedinám, ktoré sa dostali pod osmanskú moc až v druhej polovici 17. storočia a zotrvali 

pod osmanskou mocou do obdobia 1680/84 patrili Betliar, Brádno, Dobšiná, Gemerská 

Hôrka, Mikolčany (Gemerský Sad), Gemerské Teplice, Milhosť (Gemerské Teplice), 

Gočovo, Gočaltovo, Hanková, Henckovce, Hucín, Hrlica, Chyžné, Kameňany, Koceľovce, 

Kružná, Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kunová Teplica, Markuška, 

Kopráš (Magnezitovce), Mníšany (Magnezitovce), Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Mokrá 

Lúka, Nadabula, Nandraž, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Prihradzany, Poproč, Polom, 

Ploské, Ratkovská Lehota, Sáza (Ratkovská Lehota), Repištia (Ratková), Ratková, Ratkovské 

Bystré, Rovné (Ratkovská Zdychava), Ratkovská Zdychava, Revúčka, Revúcka Lehota, 

Rudná, Rejdová, Ujvásár (Rybník), Roštár, Rochovce, Rozložná, Rožňavské Bystré, 

Slavošovce, Slavec, Stránska, Turčok, Vlachovo a Vyšná Slaná.89 

V portálnych súpisoch a v súpisoch domov sa vyskytli aj také dediny, ktoré boli 

Osmanom poplatné len relatívne krátky čas. Patrili k nim Alsószuha (v Maďarsku, 1601 – 

1608, 1656 a 1669), Centeháza (1599, 1601, 1602), Dulovo (1599, 1600, 1680/84), Drienčany 

(1602 – 1605, 1635, 1680/84), Gemerské Michalovce (1601, 1605, 1656), Šankovce 

(Gemerská Ves, 1603 – 1608), Gortva (1598 – 1608, okrem 1601), Hét (v Maďarsku, 1598, 

1599, 1618), Hostišovce (1603, 1635, 1680/84), Ostrany (Hrušovo, 1635, 1636, 1680/84), 

Hubovo (1656, 1669), Janice (1602 - 1608), Kánó (v Maďarsku, 1605, 1656, 1669), Lenka 

(1599 – 1605, 1656, 1669), Lukovištia (1603, 1680/84), Lőrinczfalva (Neporadza, 1599 – 

1601), Neporadza (1599 – 1608, 1656, 1669), Plešivec (1603, 1680/84), Rakytník (1599 – 

1601, 1603), Téhány (Sútor, 1598 – 1608), Španie Pole (1613, 1635, 1636, 1680/84), Teplý 

Vrch (1600 – 1605, 1620, 1635, 1636, 1680/84), Vidová (1603, 1680/84), Višňové (1601, 
                                                 
89 Okrem týchto dedín sa ešte vyskytlo niekoľko takých, ktoré presne nevyhovovali kritériám ani jednej 
kategórie. Keďže väčšina z nich bola poplatná najmä v druhej polovici 17. storočia a v prvej polovici 
17. storočia sa ako poplatné vyskytli len výnimočne, rozhodli sme sa ich spomenúť na tomto mieste. Išlo 
o dediny: Brusník (Rybník, 1613,1620, 1635 – 80/84), Licince (1635, 1656 – 1680/84), Meliata (1603, 1656 – 
1680/84), Petrovo (1598, 1601, 1656 – 1680/84), Ratkovská Suchá (1627, 1656 – 1680/84), Slizké (1603, 1656 – 
1680/84) a Štítnik (1613, 1636, 1656 – 1680/84). 
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1603, 1610, 1635, 1636, 1680/84), Vyšné Valice (1603, 1605, 1680/84), Zádor (1598 – 1608, 

1680/84), Zádorfalva (v Maďarsku, 1656, 1669), Zabar (v Maďarsku, 1596, 1598, 1602, 

1603, 1656) a Žiar (1599, 1605, 1608). 

Pri týchto dedinách môžeme len veľmi ťažko vysvetliť, respektíve odôvodniť ich 

krátku poplatnosť a jej opakovanie sa v rôznych intervaloch. Ponúkajú sa rôzne hypotézy. 

V niektorých prípadoch išlo o väčšie mestečká, ktoré mohli byť schopnejšie sa ubrániť pred 

dosahom osmanských úradníkov. Časť dedín sa zas nachádzala severnejšie a v ťažšie 

dostupnom kopcovitom teréne, čo mohlo zvýšiť ich odolnosť voči osmanskému vplyvu 

a nemôžeme zabudnúť ani na dopad vojnových konfliktov a stavovských povstaní. Len ťažko 

možno určiť, čo z toho a v akej miere zohralo svoju úlohu. Ešte ťažšie je nájsť odpoveď 

na túto otázku pri poslednej skupine dedín, ktoré sa v súpisoch objavili len jedenkrát. 

V súpisoch sa vyskytli viaceré dediny, ktoré zaznamenali zapisovatelia ako poplatné 

Osmanom len raz. Počas pätnásťročnej vojny to boli Striežovce (Hrušovo, 1603), Pokajl 

(Putnok, v Maďarsku, 1603), Kis Ragály (v Maďarsku, 1602), Utas (v Maďarsku, 1596) 

a Peszete (Veľký Blh, 1599). V prvej polovici 17. storočia k týmto jednorazovým platiteľom 

osmanských daní patrili už iba Rochovce (1635). V súpise z roku 1656 sa vyskytli viaceré 

takéto dediny: Čierny Potok, Čierna Lehota, Gemerský Sad, Honce, Imola (v Maďarsku), 

Lipovce a Rakovnica. Najviac takýchto dedín je zaznamenaných v súpise z roku 1680/84. Išlo 

o tieto sídla: Babinec, Brzotín, Brdárka, Čučma, Filier (Ratkovské Bysté), Nováčany 

(Gemerský Sad), Malá Poloma (Gemerská Poloma), Veľká Poloma (Gemerská Poloma), 

Hrušov, Ivanice, Jelšava, Jovice, Kobeliarovo, Krokava, Lehota nad Rimavicou, Lubeník, 

Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Otročok, Potok, Revúca, Rákoš, Rožňava, Slavoška, 

Šivetice a Tiba (Bohúňovo). Pri týchto dedinách je ale veľmi nepravdepodobné, že sa 

pod osmanské zdanenie dostali až v roku 1680/84. Keďže súpis, ktorý mapuje situáciu spred 

obdobia rokov 1680/84 pochádza z roku 1656, časový odstup medzi oboma súpismi je príliš 

veľký a ťažko možno určiť, kedy došlo k podmaneniu týchto dedín. Išlo o dediny, z ktorých 

väčšina sa nachádzala na severe Gemerskej stolice, preto môžeme predpokladať, že sa dostali 

pod osmanské zdanenie počas vojny v rokoch 1663 – 1664, kedy sa Osmanom podaril prienik 

k severným hraniciam stolice. K ich podmaneniu ale mohlo dôjsť aj neskôr. Preto aj keď 

nemáme nijaký doklad, na základe ktorého by sme mohli datovať začiatok ich poplatnosti, 

informácie zo súpisu naznačujú, že všetky dediny platili Osmanom už niekoľko rokov 

pred jeho spísaním.90 

                                                 
90 Skoršiu poplatnosť naznačuje aj príklad dediny Filier, ktorá síce figuruje len v súpise z roku 1680/84, 
ale záznam z neho potvrdzuje, že Osmanom platili dane už skôr: „A mi summánk vólt annak előtte hogy elsőben 
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Po lokalizovaní poplatných gemerských obcí môžeme určiť rozsah a hranice 

osmanského panstva na juhovýchodnom Slovensku.91 Určenie týchto hraníc má význam 

nielen pre vymedzenie línie osmanského zdanenia na juhovýchode Slovenska, ale zároveň aj 

pre určenie dosahu osmanskej moci, ktorej rozpínavosť sa zastavila práve v tomto regióne. 

Preto sme sa zamerali na sledovanie severnej hranice osmanského zdanenia v Gemerskej 

stolici. Premeny dosahu osmanskej moci sme zaznamenali v ôsmych rokoch: 1596, 1598, 

1599, 1603, 1605, 1608, 1656 a 1680/84.92 

V roku 1596, keď po dobytí Jágru Osmani začali obnovovať svoju moc v stolici, 

severná línia poplatných dedín neprekročila ani rieku Rimavu. Osmanské úrady sa museli 

uspokojiť so zdanením len nepatrnej juhovýchodnej časti stolice, ktorú ohraničovali dediny 

Gemerček, Širkovce, Chrámec a Uraj.93 

Už o dva roky neskôr sa Osmanom podarilo viac ako zdvojnásobiť počet poplatných 

dedín, avšak k výraznému geografickému posunu nedošlo. Hranica osmanského zdanenia 

prekročila rieku Rimavu a severná línia poplatných obcí sa posunula k dedinám Rimavské 

Janovce, Sútor, Comporovo, Abovce a Putnok. 

V roku 1599 Osmanom odvádzalo dane už 95 gemerských dedín, ich moc sa ale 

naďalej sústreďovala v južnej časti stolice. V porovnaní s predchádzajúcim rokom môžeme 

pozorovať mierny posun na sever, hranica osmanského zdanenia dosahovala mierne pod 

Vyšný Blh a Gemer a na juhovýchode stolice viedla cez Trizs. Oproti predošlým rokom sa 

Osmanom podarilo preniknúť do novej oblasti. Podmanili si dediny na dolnom toku rieky 
                                                                                                                                                         
meghhodóltúnk tizen őt forint, annak utanna huszon őt forint, az utan negyven forint; most már a békeségh allat 
hatvan forintra verte.“ [Naša suma bola predtým, ako sme sa prvýkrát vzdali 15 zlatých, potom 25 zlatých, 
potom 40 zlatých; teraz už, počas mieru, ju zvýšil na 60 zlatých.] ŠA BB, GŽ I., KP, 53(PZ 173). 
91 Hranice osmanského zdanenia v rokoch 1596 až 1680/1684 sme určili na základe údajov o obciach spísaných 
v portálnych súpisoch a v sťažnostiach Gemerskej stolice. MOL, E 158, Tomus XIV, film č. 1634, s. 435-533; 
MOL, E 158, Tomus XV, film č. 1634, s. 403-555; Tamže, Tomus XV, film č. 1635, s. 557-643.; ŠA BB, GŽ I., 
KP, 53 (PZ 173); Tamže, KP, 1656, 431. Sústredili sme sa na určenie a sledovanie severnej hranice osmanského 
zdanenia, t.j. na stanovenie maximálneho dosahu osmanskej moci v jednotlivých obdobiach. Po lokalizovaní 
poplatných dedín sme ich zaznačili na mape a na základe toho sme zakreslili severné hranice osmanského 
zdanenia pre vybrané obdobia. 
92 Tieto roky sme si vybrali, pretože ich považujeme za významné medzníky rozmachu osmanského zdanenia 
v Gemerskej stolici. V roku 1596 Osmani začali obnovovať svoju moc v Gemerskej stolici a primäli 
k poplatnosti prvých 24 gemerských dedín. V súpisoch z rokov 1598 a 1599 môžeme sledovať, ako postupne 
rozširovali svoju moc v Gemerskej stolici. Práve tieto tri roky sú kľúčové pre sledovanie obnovovania 
a rozširovania osmanskej moci v tomto regióne. Z obdobia pätnásťročnej vojny je ešte zaujímavý rok 1603, 
keď bolo Osmanom poplatných až 114 dedín, čo je vôbec najviac za celé obdobie prvej polovice 17. storočia. 
Hranice zdanenia z roku 1605 sme zaznamenali z dôvodu, že je to posledný záznam z čias pätnásťročnej vojny. 
V roku 1608 zas môžeme pozorovať zmeny v rozsahu osmanského zdanenia po pätnásťročnej vojne, ide totiž 
o prvý súpis približujúci situáciu v čase prímeria. Tiež môžeme skonštatovať, že v ďalších rokoch prvej polovice 
17. storočia, t.j. do roku 1636, nedošlo k výraznejším zmenám v rozsahu osmanského zdanenia na Gemeri. 
Výrazný posun osmanskej poplatnosti na sever stolice môžeme pozorovať až v druhej polovici 17. storočia, t.j. 
v súpise sťažností z roku 1656. A napokon vďaka údajom zo súpisu z obdobia 1680/84 si môžeme vytvoriť 
obraz o dosahu osmanského zdanenia na sklonku osmanskej moci v Gemerskej stolici. 
93 Pozri mapu v prílohe. 
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Slaná (na juh od Gemera), pričom výrazne rozšírili počet poplatných obcí najmä na pravom 

brehu Slanej. 

Rok 1603 bol pre Osmanov, čo sa týka rozširovania moci v Gemerskej stolici, veľmi 

úspešný. Podmanili si najväčší počet dedín za celé obdobie prvej polovice 17. storočia, 

v tomto roku im zaplatilo dane a ďalšie poplatky 114 gemerských dedín.94 Podobne dosiahol 

vrchol aj ich územný vplyv a v ďalších rokoch prvej polovice 17. storočia môžeme pozorovať 

mierny posun hraníc osmanského zdanenia smerom na juh. V západnej časti stolice Osmanom 

odvádzali poplatky dediny až po Striežovce, Slizké a Držkovce. Osmani v tomto roku dosiahli 

výrazný posun, keď si podmanili aj dediny na sever od Vyšného Blhu. Bol to iba jednorazový 

úspech a tieto lokality už počas prvej polovice 17. storočia k poplatnosti neprinútili. Rovnako 

krátkodobý efekt mal aj ich postup na východe stolice, kde spoplatnili Plešivec aj Vidovú. 

Obe sa druhýkrát dostali pod osmanskú poplatnosť až v období rokov 1680/84. 

Posledný údaj o rozsahu osmanskej moci v Gemerskej stolici počas pätnásťročnej 

vojny máme z roku 1605. Okrem poklesu počtu poplatných dedín v tomto roku je viditeľný 

aj posun hranice zdanenia smerom na juh, a to tak vo východnej, ako i v západnej časti 

stolice. Osmani spoplatňovali dediny po líniu, ktorá viedla cez Rimavské Janovce, Sútor, 

Bátku, odkiaľ pokračovala smerom na sever pozdĺž rieky Slaná a tiahla sa cez dediny Žiar, 

Levkuška, Hrkáč smerom pod Plešivec cez Ardovo, odkiaľ postupovala južne cez Bohúňovo 

a Čoltovo smerom ku Gemeru. Na východe túto líniu ohraničovali Trizs, Aggtelek a Kánó. 

Okrem týchto dedín Osmanom odvádzali dane aj Vyšný Blh, Uzovská Panica, Vyšné Valice 

a Skerešovo, ktoré vytvárali malé ostrovčeky severne od súvislého pásma osmanského 

zdanenia. 

Prvý súpis domov, ktorý nám približuje rozsah osmanského zdanenia po skončení 

pätnásťročnej vojny pochádza z roku 1608. V porovnaní s rokom 1605 priniesol mierny 

posun hraničnej línie smerom na sever. Tá sa ťahala cez Veľký Blh na sever ku Skerešovu, 

odkiaľ pokračovala cez Rašice a Šankovce, pozdĺž rieky Slaná zahrňovala Bretku, Bohúňovo 

a Ardovo a smerom na juhovýchod pokračovala cez Dlhú Ves, Aggtelek k Zubogyu. 

Ďalšie roky prvej polovice 16. storočia Osmanom nepriniesli výraznejšie zmeny 

v počte poplatných dedín ani v územnom rozsahu ich zdanenia. Môžeme tak skonštatovať, 

že od roku 1608 do roku 1636 mala osmanská moc na Gemeri relatívne stály charakter. 

Zmenu môžeme pozorovať až s nástupom druhej polovice 17. storočia. Pohľad na súpis 

sťažností z roku 1656 prináša mnohé zaujímavé informácie. Okrem toho, že Osmanom v tejto 

                                                 
94 Pozri mapu v prílohe. 
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dobe platilo dane až 131 dedín, podarilo sa im spoplatniť dediny aj na severe stolice, ktoré 

boli doposiaľ uchránené od platenia poplatkov na osmanskú stranu. Najvýchodnejším bodom 

osmanskej hranice na Slovensku bola v tomto roku Krásnohorská Dlhá Lúka. Od nej sa 

hranica stočila západne a tiahla sa cez Rudnú a Henckovce a ďalej pokračovala pozdĺž rieky 

Slaná cez Nižnú Slanú, Vlachovo, Dobšinú, Vyšnú Slanú a Rejdovú, kde sa otočila na juh 

a pokračovala cez Čiernu Lehotu a Kopráš. Následne pokračovala línia osmanského panstva 

popri pravostrannom prítoku rieky Slaná cez Revúcku Lehotu, Mokrú Lúku, Muránsku Dlhú 

Lúku a Muráň. Od Muráňa pokračovala južne cez Ratkovské Bystré a Polom. 

Osmanské daňové hranice viedli v rokoch 1680 – 1684 cez obce Rožňavskej kotliny, 

pričom na východe dosiahli Hrušov, Krásnohorské Podhradie a Paču. Pri Pači sa hranica 

stočila západne a pokračovala cez Čučmu a pozdĺž rieky Slaná cez Betliar, Gemerskú 

Polomu, Henckovce, Nižnú Slanú až na severe dosiahla Dobšinú. Od Dobšinej smerovala 

cez Vyšnú Slanú a Rejdovú, kde sa točila južne cez Slavošovce, Kopráš a Revúcu, odkiaľ sa 

opäť tiahla na sever cez Muránsku Zdychavu a Muráň. Od Muráňa pokračovala hranica južne 

smerom k obci Ratkovské Bystré a Krokava.95 

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že medzi rokmi 1656 a 1680/1684 nedošlo 

k územným zmenám v rozsahu osmanského zdanenia na Gemeri, predsa len môžeme v oboch 

obdobiach pozorovať isté rozdiely. V roku 1656 platili Osmanom dane obyvatelia obcí 

nachádzajúcich sa na juhu Cerovej vrchoviny a obce Bodvianskej pahorkatiny, 

v osemdesiatych rokoch 17. storočia sa tieto obce vymanili spod osmanskej poplatnosti. 

Naproti tomu sa ale Osmanom podarilo v druhej polovici 17. storočia rozšíriť svoju moc 

na východe o obce Ardovo, Plešivec, Hrušov, Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Čučma, 

a Gemerská Poloma a na severe o obce Brdárka, Kobeliarovo, Jelšava, Lubeník, Revúca, 

Muránska Zdychava a Muránska Lehota. Na rozdiel od zmien v územnom rozsahu 

osmanského zdanenia, môžeme v druhej polovici 17. storočia sledovať výraznú zmenu 

v poplatných dedinách. V súpisoch z rokov 1656 a 1680/84 nájdeme len 77 rovnakých 

dedín.96 V roku 1680/84 Osmani spoplatnili až 55 dedín, ktoré sa v predošlom súpise vôbec 

                                                 
95 Pozri mapu v prílohe. 
96 Išlo o dediny Nižná Bátka, Betliar, Brádno, Brusník, Číž, Dobšiná, Držkovce, Gemerská Hôrka, Mikolčany, 
Gemerské Teplice, Milhosť, Gočovo, Gočaltovo, Hanková, Henckovce, Hucín, Hrlica, Chanava, Chvalová, 
Chyžné, Kameňany, Koceľovce, Kružná, Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kunová Teplica, 
Lenartovce, Licince, Markuška, Kopráš, Mníšany, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Mokrá Lúka, Meliata, 
Nadabula, Nandraž, Nižná Slaná, Nižné Valice, Ochtiná, Padarovce, Pača, Pašková, Petrovo, Prihradzany, 
Polina, Poproč, Polom, Ploské, Rašice, Ratkovská Suchá, Ratkovská Lehota, Sáza, Repištia, Ratková, Ratkovské 
Bystré, Rovné, Ratkovská Zdychava, Revúčka, Revúcka Lehota, Rimavská Seč, Rudná, Rejdová, Rybník, 
Roštár, Rochovce, Rozložná, Rožňavské Bystré, Slavošovce, Slizké, Slavec, Štítnik, Turčok, Vieska nad Blhom, 
Vyšný Blh, Vlachovo a Vyšná Slaná. 
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nevyskytovali, z toho až 26 dedín97 dovtedy nefigurovalo v žiadnom inom súpise so statusom 

poplatné, takže išlo o úplne novopodmanené dediny. 

Osmani sa po dobytí Jágru veľmi rýchlo pustili do obnovovania svojho panstva 

na území Gemerskej stolice. Nepodarilo sa im ale zopakovať úspechy z čias fiľakovského 

sandžaku, keďže v tomto regióne neovládali nijakú pevnosť, a tým pádom nemohli uplatniť 

vojenskú kontrolu tejto oblasti. Realizovali tak svoje mocenské chúťky na Gemeri aspoň 

zdaňovaním jednotlivých dedín. Išlo pritom o postupný proces, ktorý sa najdynamickejšie 

prejavil počas pätnásťročnej vojny. Počas nej sa každým rokom zvyšoval počet poplatných 

dedín a osmanské daňové hranice sa úspešne posúvali smerom na sever. Od roku 1608 

nadobudla osmanská moc v Gemerskej stolici stabilný charakter a v prvej polovici 

17. storočia už nevykázala výraznejší postup. Hranica osmanského zdanenia sa ustálila 

približne na línii mestečiek Vyšný Blh, Gemer a Plešivec. V tejto dobe Osmanom odvádzali 

poplatky obyvatelia južnej časti stolice, pokiaľ tí, ktorí žili v severnej časti, boli od platenia 

daní Osmanom uchránení. To sa zmenilo počas druhej polovice 17. storočia, kedy Osmani 

primäli k poplatnosti aj obyvateľov žijúcich na severe stolice. Osmanom platili dane na severe 

dediny až po Muráň a Dobšinú, na východe zas dediny na okolí Rožňavy. Osmani si tak 

na prvý pohľad dokázali podmaniť celú stolicu. V skutočnosti ale, aj keď línia osmanského 

zdanenia zasahovala severnú časť stolice, mnohé z dedín, ktoré boli poplatné v prvej polovici 

17. storočia už k poplatným nepatrili. Väčšina dedín na juhovýchode a juhozápade stolice 

v druhej polovici 17. storočia Osmanom neplatila dane. V tejto dobe Osmani inkasovali dane 

najmä od dedín nachádzajúcich sa pozdĺž takmer celého toku rieky Slaná, ďalej od dedín 

situovaných v dolinách jej pravostranných prítokov (Štítnik, Muráň, Turiec) a napokon 

od dedín, ktoré sa nachádzali pozdĺž ľavostranného prítoku Rimavy rieky Blh. Situácia 

na Gemeri v 17. storočí potvrdzuje, že dosah osmanského vplyvu, a tým aj zdaňovania 

miestneho obyvateľstva sa v jednotlivých rokoch menil, nemal striktne stabilnú povahu. 

Najvýraznejší rozdiel v rozsahu osmanského zdanenia môžeme pozorovať porovnaním prvej 

a druhej polovice 17. storočia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 Uvádzame ich v časti venovanej dedinám, ktoré boli poplatné iba raz – obdobie 1680/84. 
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Region of Gemer under Ottoman Reign in the 17th Century –Extent of the Ottoman Taxation 
 
After the seizure of Eger in the year 1596 Ottomans began to restore their power in Gemer region. 
In the contrast to the 16th century, their influence was applied mainly in the economical sphere – in the 
taxation of villages It is possible to divide this process into three phases. During the Fifteen Years' 
Warthe dynamic accrual of the number of villages liable to tax can be observed. Such an increase 
stopped in the course of the first half of the 17th century and stabilized in the number approximately 
100 of the villages liable to tax. Several differences characterize the second half of the 17th century. 
On the one handthe number of villages liable to tax rose whilst on the other hand the boundary 
of the Ottoman taxation moved to the northern part of the region. In the second half of the 17th century 
there were about 130 villages liable to tax. After confrontation with the overall number of the villages 
of Gemer region, it is possible to sum up that the Ottomans subdued almost one-half of the villages 
in the region. According to the duration of the taxation period we can divide the villages of Gemer 
region into five groups: the villages liable to tax almost during the whole 17th century, the villages 
liable to tax in the first half of the 17th century, the villages liable to tax in the second half of the 17th 
century, the villages liable to tax in only short period and villages which show up only at one occasion. 
The biggest accrual of the number of the villages liable to tax is possible to observe during the Fifteen 
Years' War and consequently in the second half of the 17th century. At that time Ottomans subdued 
new localions which had not been subdued to the tax up to this time. It is also interesting to view the 
northern boundary of the Ottoman taxation in the Gemer region, where it is possible to track a gradual 
expansion of the Ottoman power. We registered this boundary in the years 1596, 1598, 1599, 1603, 
1605, 1608, 1656 and 1680/84. 
 
Keywords: Gemer region, taxes, boundary of taxation, villages liable to tax 
 
Région de Gemer sous la domination ottomane au 17e siècle – l'étendue d'imposition ottomane 
 
Après la prise d'Eger en 1596 les Ottomans ont commencé à reconstituer leur pouvoir en région 
de Gemer. Différement de 16e siècle leur influence s'est cette fois-ci manifesté en domaine 
économique – en imposition des villages. On peut diviser ce procès en trois phases. Pendant la guerre 
de quinze ans on peut remarquer une augmentation dynamique du nombre de villages tributaires. 
Ce procès s'est relâché pendant la première moitié du 17e siècle au nombre d'à peu près 100 villages. 
La deuxième moitié du 17e siècle est caractérisé par plusieurs différences. D'un côté, le nombre 
de villages tributaires est augmenté et en même temps la frontière d'imposition ottomane était déplacée 
jusqu'à nord de région. Pendant la deuxième moitié du 17e siècle on peut compter à peu près 130 
villages tributaires. Après avoir comparé ces chiffres avec le nombre totale de villages en région 
de Gemer, on peut constater, que les Ottomans ont soumis presque la moitié de villages en Gemer. 
Selon la période d'imposition on peut distinguer les villages en cinq groupe: les villages tributaires 
pendant presque tout le 17e  siècle, pendant la première moitié du 17e  siècle, pendant la deuxième 
moitié du 17e  siècle, le villages tributaires pendant une courte période et ceux qu'on peut trouver dans 
les rencensements juste une fois. On peut noter la plus grande augmentation du nombre de villages 
tributaires pendant la guerre de quinze ans et pendant la deuxième moitié du 17e  siècle. Les Ottomans 
ont réussi à soumettre de nouvelles localités. Il est intéressant de suivre la frontière norde d'imposition 
ottomane en région de Gemer, qui nous permet à reconstruire l'augmentation progressive du pouvoir 
ottoman en Gemer. Nous avons marqué cette frontière dans les années 1596, 1598, 1599, 1603, 1605, 
1608, 1656 et 1680/84. 
 
Mots clés: Région de Gemer, l'impôt, la frontière d'imposition, les villages tributaires 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MARKUSKOVÁ, Helena. Gemerská stolica pod osmanským panstvom v 17. storočí – rozsah 
osmanského zdanenia. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 
2012, s. 95-112. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>
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Mapa zobrazujúca severné hranice osmanského zdanenia 
v Gemerskej stolici v rokoch 1596, 1603 a 1680/84 
 

 
 
 



HISTORIA NOVA  5 

 113

Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre 
 
Denisa Nešťáková 
 

Štúdia sa zameriava na reflexiu, formu spracovania a vnímania poľského námetu 

v dielach preromantickej a romantickej literatúry na Slovensku. Jej súčasťou je pokus 

o interpretačno-explanačné čítanie vybraných textov z pera konkrétnych autorov tohto 

obdobia. Tí predstavujú osobnosti pokrývajúce celé spektrum spoločenského života; 

analyzované sú preto texty z vedeckej i umeleckej sféry. Naším cieľom bolo preniknúť 

do konkrétnych textov za účelom preskúmať v akej podobe v nich autori prinášajú námet 

z poľského dobového sveta. Kritériom výberu textov bola prítomnosť tém z poľského 

prostredia, alebo riešenie slovanskej národnostnej otázky, ktorej organickou súčasťou bol aj 

poľský národ. Pozornosť sme sústredili predovšetkým na spracovanie poľskej otázky, ktorá je 

priamo napojená na koncept slovanskej vzájomnosti, pričom ho prakticky rozbíja. Vzhľadom 

na značnú variabilitu skúmaných textov bolo potrebné zvoliť rozdielny prístup ku každému 

z vybraných diel, aby bola vyhotovená analýza relevantná. 

Riešenie národnostnej otázky stavanej na konštrukte všeslovanskej vzájomnosti sa 

stalo programom od jej vzniku, dominantne v čase hegemónnej činnosti Jána Kollára a tiahlo 

sa celým dlhým 19. storočím. Začiatok vymedzenia výskumu vybraných textov bol položený 

na základe viacerých faktorov do obdobia preromantizmu, keď sa téza všeslovanskej filozofie 

objavuje v konkrétnej podobe. Kollárova idea sa potom pretavila do diel viacerých autorov 

jeho doby i nasledujúcej generácie. Fakt, že so slovanstvom, všeslovanskou vzájomnosťou 

priamo súvisí aj poľská otázka, je nevyhnutné pokladať za neodškriepiteľný. Problémovou sa 

stáva práve skutočnosť, že Poliaci boli „narušiteľmi“ tohto teoretického konceptu. 

Vyrovnávanie sa s týmto javom sa stáva organickou súčasťou najvýznamnejších diel 

slovenských autorov. Na základe faktu, že poľská otázka je prítomná v najvýraznejších 

dielach najvýznamnejších slovenských autorov, môžeme súdiť, že bola dobovo medzi 

intelektuálnymi elitami vnímaná ako závažná. 

Poľsko-slovenské vzťahy, najmä literárne a kultúrne, sa formovali ako spontánny 

rezultát etnografickej, historickej, sociálnej i geografickej blízkosti. Samozrejmým však 

zostáva fakt nesúmernosti vzťahov z hľadiska rozvinutia národného povedomia, keďže 

Poliaci mali za sebou stáročnú skúsenosť vlastného štátneho celku, s čím súvisia ďalšie 

faktory ďalej analyzované v texte. Samotná poľská literárna i všeobecná historiografia prijíma 

definíciu a terminologické vymedzenie obdobia medzi rokmi 1794 až 1918 nejestvujúceho 

Poľska ako samostatného nezávislého štátu, ale túto éru opisuje ako dejiny poľského národa 
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alebo dejiny Poliakov, nie dejiny Poľska. V mysliach Poliakov, podobne ako u Slovákov bola 

hlboko zakotvená spomienka na minulú slávnu éru. Poliaci sa opierali o nedávno jestvujúce 

Poľsko, Slováci o to intenzívnejšie pracovali s materiálom Veľkej Moravy a jej dávnej slávy. 

Faktom zostáva, že „okolité etniká, ako Česi, Poliaci a Maďari pociťovali svoju národnosť 

v minulosti oveľa výraznejšie, najmä v dôsledku skutočnosti, že ich život sa mohol opierať aj 

o určité politicky organizované útvary,“1 Slováci si teda koncept štátu, ktorým môžu 

dokumentovať legitímnosť slovenského národa, museli vybudovať. Podobne ako Poliaci sa 

opierali o nedávnu či dávnu minulosť a držali sa schémy „slávna minulosť – smutná 

prítomnosť – opäť slávna budúcnosť.2 

Slovanský aspekt bratstva a spolupráce bol obmedzený v neposlednej rade pre odlišné 

dosahovanie vlastných cieľov. Zásadným rozdielom medzi Slovákmi a Poliakmi bola tradícia 

a existencia inteligencie a šľachty. Na severnej strane Tatier sa netrápili angažovanosťou 

šľachty či nedostatkom intelektuálov na poli národného boja, ale s odlišnými problémami. 

U Slovákov bola absencia slovenskej šľachty problémom v pravom zmysle slova, pretože 

„šľachtické“ natio hungarica bolo viazané k štátnemu celku, resp. územiu, nie k etniku, a tak 

aj šľachta slovenského pôvodu bola oficiálne uhorská,3 rovnako sa pasovali s obmedzenou 

prítomnosťou inteligencie. Slovenská inteligencia mala nespornú úlohu v obrodení, v oživení, 

osvete vlastného ľudu, no národné hnutie v tejto podobe by sme iba márne hľadali u Poliakov, 

lebo nemali problém s poľským národným povedomím, nemuseli zápasiť s jazykovou 

otázkou ani formovaním národného povedomia medzi širokými masami poľského 

obyvateľstva. 

K množine rozdielností sa pridal významný faktor v podobe osoby Napoleona. 

Existujúce podmienky väčšiny „kmeňov“ slovenského národa si vyžiadali presadenie aspoň 

sčasti objektívneho faktu, že rozhodujúcu úlohu pri víťazstve nad Napoleonom mali Rusi. 

Aby bolo možné ich víťazstvo oceniť, Napoleon sa musel stať všeobecným nepriateľom. 

Pridali sa tak k v Európe väčšinovému vnímaniu jeho osoby ako antikrista a naopak v jeho 

premožiteľovi videli záchrancu a hrdinu. Jeden kmeň (národ) však vďačil tomuto mužovi 

za oživenie štátneho útvaru,4 lebo „vďaka Napoleonovmu víťazstvu nad Pruskom sa podarilo 

                                                 
1 ČÚZY, Ladislav. Slovanstvo ako súčasť myšlienkových koncepcií Ľudovíta Štúra. In Studia Academica 
Slovaca 35. Bratislava : Stimul, 2006. s. 351. 
2 PODOLAN, Peter. Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In Forum 
historiae. I, č. 1, 2007, s. 2. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2007/texty_1_2007/Podolan.pdf> 
3 Tamže, s. 6. 
4 Księstwo Warszawskie – štátny útvar vytvorený na oklieštenom území Poľska, ktorý existoval v rokoch 1807 – 
1813 ako formálne nezávislý celok, v skutočnosti pod vplyvom Francúzska. Na Viedenskom kongrese sa 
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Poliakom vytvoriť Varšavské kniežatstvo“.5 Otázka do akej miery boli Poliaci iba figúrkou 

v rukách Napoleona je už iným problémom. K tomu všetkému sa pridáva ruská problematika, 

keďže poľská dejinná i dobová skúsenosť s Ruskom bola negatívna. Rusov poznali ako 

nepriateľov a tak prirodzene nemohli bez výhrad prijať Kollárov slovenský koncept 

všeslovanskej vzájomnosti ani neskoršiu Štúrovu výzvu na spojenie sa Slovanov pod ruskou 

ochranou. 

Poľsko-slovenské vzťahy treba vnímať s politickým, geografickým, historickým 

kontextom, hoci existencia „priestorového susedstva dvoch kultúr zaväzuje“6 k vzťahom 

a ovplyvňovaniu. Vplyvy oboch kultúr sú nespochybniteľné, avšak nemožno tvrdiť, že tieto 

vzťahy boli symetrické. Dominantná poľská kultúra len sotva mohla nekriticky prijímať 

„mladé“ slovenské podnety. Zaujímavým je napríklad svedectvo R. Zawilińskiego z roku 

1899: „o Slovákoch od Váhu a Hrona, od Savy a Dravy alebo Marice vieme asi toľko, ako 

o ľudožrútoch alebo Čukčukoch.“7 Hoci toto stanovisko nemožno považovať za všeobecne 

platné, je potvrdením menšieho (slabého) záujmu nielen o slovenskú literatúru 

ale i o slovenskú spoločnosť ako takú. 

 
Miesto Poliakov v Šafárikových Dejinách slovanského jazyka a nárečí... 
 

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného života 20. a 30. 

rokov 19. storočia vstúpil do literárneho života a spoločenského diania v tom istom čase ako 

jeho spolupracovník a blízky priateľ Ján Kollár. V rokoch pretrvávajúcich maďarizačných 

a germanizačných snáh malo pretekanie sa o starobylosť a najstaršie momenty v dejinách 

národa významnú úlohu pri formovaní národného povedomia a potvrdzovaní si oprávnenosti 

vlastných požiadaviek. Jazykovedno-historické dielo Pavla Jozefa Šafárika Dejiny 

slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí (Geschichte der slawischen Sprache 

und Literatur nach allen Mundarten) z roku 1826 patrilo k dobovo význačným počinom, 

pričom bolo reflektované v širšom kontexte ako československom či slovenskom. 

Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí sú naozaj dejinami všetkých 

slovanských nárečí, v tomto prípade sa zameriame iba na Šafárikovo uchopenie poľského 

národa a jeho jazyka v dobovom kontexte a jeho hodnotenie danej problematiky. 

                                                                                                                                                         
dohodlo jeho delenie a vytvorenie Kráľovstva poľského (Kongresové Poľsko, Kongresovka), ktoré bolo spojené 
s Ruskom. 
5 MILOSZ, Czeslaw. The history of Polish literature. Los Angeles : University of California Press, Ltd. 1983. s. 195. 
6 SUWARA, Bogumiła. Asymetria poľsko-slovenských vzťahov. In Slovensko-poľské vzťahy. Zborník prác 
z medzinárodnej konferencie. Bratislava : T.R.I. MÉDIUM, 1997. s. 95. 
7 SMOLIŃSKA, Teresa. Tradičný a súčasný obraz Slovenska a Slováka v Poľsku. In Slovensko-Poľsko. 
Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2008. s. 36. 
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Pri spracovaní tejto práce „využil koncepcie slovanských autorov uhorskej a poľskej 

historiografie“,8 teda i niektoré poľské historické teórie o pôvode Slovanov. Šafárik Poliakov 

začleňuje vo svojom delení Slovanov do severozápadnej hlavnej vetvy ako samostatný poľský 

kmeň, pričom ich rozčlenil na základe geografického rozčlenenia Poľska po jeho delení.9 

Na základe jazyka a hodnoty poľskej literatúry prisudzuje poľštine popredné miesto: „Medzi 

piatimi slovanskými nárečiami severozápadnej skupiny zaujíma poľské nárečie prvé miesto 

pre svoje rozšírenie a bohatú literatúru.“10 V Slovanskom národopise vydanom takmer 

pätnásť rokov po Dejinách zastáva rovnaké stanovisko a hodnotí v zásade celkom oprávnene 

poľskú literatúru vysoko: „Poliaci sa dodnes vyznačujú medzi Slovanmi popri Rusoch 

najbohatšou literatúrou.“11 Môžeme tak súdiť, že vo viacerých aspektoch poľskej otázky 

zostal Šafárik pomerne stály. 

Samozrejme k dobovo najvýznamnejším spisovateľom zaraďuje Šafárik Adama 

Mickiewicza, ktorý bol v jeho očiach i „všeobecne uznávaný za jedného z popredných novších 

poľských básnikov“12 a prezrádza obdiv viacerým dielam poľskej literatúry. Veľmi kladne ho 

hodnotí aj v Slovanskom národopise; pre Šafárika práve ním začína skutočné poľské národné 

umenie: „od napodobňovania cudzích vzorov sa prešlo k tvorbe v duchu národného jazyka: 

Odchovancom tohto času, jeho snáh a túžob je Mickiewicz (1798), tvorca najnovšieho 

poľského umenia.“13 

Podľa L. Čúzyho Šafárik „chápal Slovanstvo ako diferencovaný celok relatívne 

samostatných národných jednotiek.“14 – s týmto tvrdením je možno súhlasiť na základe 

dokladu z diela: „všetky terajšie nárečia slovanského jazyka by mohli byť dcérami jednej 

jedinej pramatky, slávoslovanskej matrix.“15 Šafárik teda priznáva, že pôvod všetkých 

slovanských jazykov (nárečí) je ten istý, avšak potomstvo je už relatívne nezávislými 

jedincami, ktorých spája práve spoločná pramatka. Rovnako ako Kollár vidí Šafárik 

najzásadnejší problém v slovanskom svete jeho nejednotnosti, keď si uvedomuje 

                                                 
8 Pozri bližšie: PODOLAN, Peter. Odkaz Pavla Jozefa Šafárika. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. 
Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 9. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf>] 
9 Delenie Poľska v troch etapách:1772 – 1. delenie; 1793 – 2. delenie; 1794/5 – 3. delenie (Kościuszko) viedlo 
k rozkúskovaniu poľského územia medzi Prusko, Rusko a Habsburskú monarchiu. 
10 K nárečiam severozápadnej skupiny podľa Šafárikovho delenia patrí český, slovenský, poľský a srbovendský 
kmeň. ŠAFÁRIK, Pavol Jozef: Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. In. Spisy Pavla Jozefa 
Šafárika Zväzok 1. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992. s. 242. (ďalej iba Dejiny) 
11 Tamže, s. 66. 
12 Tamže, s. 273. 
13 Tamže, s. 67. 
14 ČÚZY, Ladislav. Šafárikova predstava slovanskej a slovenskej literatúry. In Slovenská literatúra, 44, č. 6, 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1987, s. 526. 
15 Dejiny, s. 33. 
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rozdrobenosť Slovanov: „V súdržnosti medzi slovanskými kmeňmi nebolo jednoty; strom 

republikánskej slobody, ktorý si pestovali, stál bez koreňov a búrka ho vyvrátila. Mnohé 

slovanské kmene, odrezané od mora, čoskoro pocítili, že tepny ich života sú podviazané, ich 

splavné rieky zahatané; a po vyčerpaní bez prostriedkov na zotavenie čoskoro sa dostavila 

slabosť.“16  

Idea slovanskej vzájomnosti, o ktorú sa opierali viaceré generácie slovenských 

národovcov bola konštruktom, ktorý mal nahradiť nejestvujúci politický program Slovákov, 

ale zároveň mala byť akousi formou útočiska a víziou budúcnosti Slovákov i Slovanov. 

Na sile nabrala po úspechu Ruska počas napoleonských vojen. Cárske Rusko sa ako jediný 

slobodný slovanský štát vďaka mohutnému vystúpeniu proti celoeurópskemu nepriateľovi 

stalo ideálom pre ostatných Slovanov. Jeho príťažlivosť vzrástla s pocitom možnosti pomoci 

pri oslobodení pre neslobodné slovanské národy. I Šafárik v jeho sile videl viac možností 

pomoci ako v nestabilite a roztrieštenosti poľského národa. 

Šafárikove sympatie k severnému susedovi boli zjavné, avšak i tak sa nezdržal kritiky 

na jeho adresu kvôli orientácii na západnú Európu, konkrétne Taliansko a Francúzsko. Tento 

príklon k „cudziemu“ mal byť dôvodom poľského odvratu od  slovanstva: „v XVIII. st. opäť 

sa rozmohli cesty do Talianska a Francúzska, veľkej časti národa sa zmocnila otupenosť 

a ľahostajnosť voči všetkému domácemu a vlasteneckému.“17 Tieto výhrady sa však týkali 

najmä kozmopolitnej poľskej šľachty a intelektuálov. „Dve zlá ohrozovali v tomto období 

prirodzenosť poľského jazyka: napodobňovanie francúzštiny [...] a napodobňovanie 

nemčiny.“18 Tu zrejme šlo i o aktuálne znehodnocovanie poľského jazyka germanizmami 

a francúzskymi vplyvmi, než o ideologickú výčitku poľského príklonu k západu. V podobnom 

duchu píše aj v spise Slovanský národopis, kde hovorí o poľštine ako o jazyku, ktorý sa 

„spestroval rôznymi makaronizmami.“19 Poľská schopnosť vedenia diplomatických rokovaní 

a spolupráca, ktorej percepcia v slovenskej spoločnosti bola negatívna, ale pomáhala 

Poliakom udržiavať styky s umelcami ale aj s početnou emigráciou a de facto integrovala 

národ ako celok. 

Napoleonovo víťazstvo proti Prusku v roku 1806 a jeho prísľub obnovenia poľského 

štátu urýchlilo vzburu Poliakov. Na základe Tylžského mieru sa tak v roku 1807 vytvorilo 

Varšavské veľkovojvodstvo. Tým sa v poľskej spoločnosti zaštepil „kult Napoleona I., ktorý 

                                                 
16 Dejiny, s. 48. 
17 Tamže, s. 248. 
18 Tamže, s. 266. 
19 ŠAFÁRIK, Pavol Jozef. Slovanský národopis. In Spisy Pavla Jozefa Šafárika Zväzok 4. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1995. s. 66. 
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sa stal pre Poliakov príkladom a stelesnením možností odstránenia nepriateľského, 

ustáleného politického svetového systému.“20 Vytvorenie veľkovojvodstva vnímané 

cez prizmu všeslovanskej vzájomnosti bolo ale často hodnotené ako Napoleonovo klamstvo – 

„keď Napoleon stratil v Rusku svoju vojenskú silu, vnikli Rusi (február 1813) do Varšavského 

veľkokniežatstva a hrozne oklamaný národ bez odporu padol víťazovi do rúk.“21 

Šafárik vníma postavenie Poľska po Viedenskom kongrese pozitívne: „spojenci však 

vrátili národu to, čo je dôležitejšie ako politická moc, jeho národné povedomie: bytie, meno, 

jazyk a národnú ústavu založenú na idei práva a slobody. Viedenský kongres európskych 

mocností slávnostne zabezpečil tieto práva národu r. 1815 tým, že určil a ustanovil hranice 

štyrikrát delenej krajiny podľa politickej zásady rovnováhy.“22 Za Varšavské 

veľkovojvodstvo vyytvorené po Viedenskom kongrese dostali náhradu v podobe Poľského 

kráľovstva.23 To však bolo samotnými Poliakmi vnímané veľmi negatívne. Situácia v Poľsku 

sa po nevydarenom Novembrovom povstaní (1830 – 1831) markantne zhoršila.24 Vlády 

okupujúce poľské územie zaviedli v poľských záboroch striktné protipoľské opatrenia 

a tresty. Poľské kráľovstvo bolo zrušené a všetky nároky, ktoré si Poliaci vydobyli 

v minulých rokoch, stratili platnosť. Sám Šafárik sa vyjadruje o veľkovojvodstve i kráľovstve: 

„Šťastnejšie časy pre poľskú literatúru a kultúru nastali za trvania vlády vo Varšave (1807-

1812) a aj od utvorenia Poľského kráľovstva (1815),“25 čo je v zásade bipolárne vyjadrenie – 

veľkovojvodstvo v interpretácii našich slovanofilov nie je kladným úkazom, kdežto Poľské 

kráľovstvo vzniklo s podporou víťazných mocností – Napoleonových premožiteľov a najmä 

pod správou Ruska. Kým Kollár, aj keď súcitil s Poľskom, rusko-poľskú otázku nevnímal ako 

ruský útok, teda nespochybňoval ruskú vedúcu úlohu v rámci všeslovanského národa, Šafárik 

sa postavil k tejto otázke viac kriticky. Odsudzoval mocenskú aktivitu Ruska (hoci bol 

presvedčený o jeho kultúrnom a morálnom bohatstve), ktorá bola namierená voči poľskému 

územiu a národu. Videl v nej totiž likvidáciu myšlienky slovanskej vzájomnosti. V liste 

z 18. decembra 1831 Jánovi Kollárovi píše: „I já se těším a kochám idejí občanského 

společenství národů Slovanských jako Vy: ale to sjednocení by mělo býti na obapolní 

                                                 
20 WILKOŃ, Aleksander a kol. Dejiny poľskej literatúry. Bratislava : Tatran, 1987. s. 175. 
21 Dejiny, s. 239. 
22 Tamže, s. 240. 
23 Kongresovka, Kongresové Poľsko, Ruské Poľsko (1815-1864/1916) – vzniklo na Viedenskom kongrese, 
v personálnej, neskôr reálnej únii s cárskym Ruskom. Hlavným mestom bola Varšava, poľský kráľ bol vždy 
ruský cár. De facto súčasť ruského impéria. 
24 1830-1831 Novembrové povstanie bolo vedené proti cárskym silám, ktoré sa snažili potlačiť autonómiu 
Poľského kráľovstva. Bolo potlačené, čo malo za príčinu stratu autonómie a postavenia suverénneho štátu, 
poľské územie sa stalo provinciou cárskeho Ruska. 
25 Dejiny, s. 266. 



HISTORIA NOVA  5 

 119

náklonnosti a dobrovolném snešení.“26 Šafárik je na jednej strane jedným z najvýznamnejších 

zástancom zjednotenia Slovanov, avšak citlivejšie si uvedomoval reálnu dobovú skutočnosť 

a situáciu, v ktorej sa poľský národ ocitol práve kvôli ruskej ofenzíve. 

Poľsko-ruské boje na začiatku 30-tych rokov nezapadali do konceptu ideálu 

všeslovanskej vzájomnosti, tak zostalo Šafárikovi iba smutné konštatovanie k pokračujúcim 

prejavom nesvornosti, ktoré vyriekol v inom liste Jánovi Kollárovi: „Co otcové zle učinili, 

zhřešili, měli a mohli synové napraviti – ale oni ne, oni jestli možná tento hřích ješte 

dovršili.“27 Neskrýva sklamanie ani súcit s Poliakmi, na druhej strane však vzhliada k Rusku 

ako velikánovi, ktorého úlohou predsa len zostáva povestné vyslobodenie Slovanov a vedenie 

v budúcnosti. 

Šafárik nepatril k tým, čo bez výhrady idealizujú Slovanov, naopak, podobne ako 

Kollár „poukazuje aj na ich negatívne povahové črty, pričom upozorňuje najmä 

na skutočnosť, že „Slované nenávidějící sobě vespolek, v ustavičných mezi sebou žili 

rozmíškách a roztržitostech“28 Niektoré slovanské nie práve ideálne črty ale zväčša 

ospravedlňuje nehostinnou aktuálnou socio-politickou situáciou v Európe a útlakom zo strany 

iných národov: „V národnom živote Slovana sú však i tienisté stránky. Je to čiastočné 

skrivenie a skalenie charakterových vlastností u jednotlivých kmeňoch v ich tisícročnom 

utrpení.“29 Koncepcia slovanskej vzájomnosti však nepustila Šafárika ku kritickým 

rozpravám, úlohou vzájomnosti bolo vyzdvihovať slovanský národ a jeho pozitívne 

vlastnosti, vytvoriť argumenty, ktoré mali dokázať oprávnenosť jeho existencie: „Ak vôbec 

nejaký národ pod slnkom, tak je to dozaista Slovan, čo pokojne a mierumilovne radšej znáša 

neprávosť, než činí, radšej si iných váži, než aby ich ohováral, urážky radšej odpúšťa 

a zabúda, než aby ich mstil, kniežaťu i vláde je neochvejne verný a oddaný.“30 

Šafárikove dielo bolo v poľskej intelektuálnej spoločnosti prijaté veľmi kladne, práca 

bola vysoko hodnotená po odbornej stránke: „Veľké uznania si zaslúžili práce tvorcu 

slovanskej archeológie, Slováka Pavla Jozefa Šafárika (1795-1861), ktorý ako prvý zosadil 

tézu nemeckých historikov, že Slovania prišli do Európy s Hunmi.“31 Okrem význačnosti 

                                                 
26 ŽÁČEK, Václav. Pavel Jozef Šafařík a Poláci. In Odkaz P. J. Šafárika. Slovanské štúdie VI, Bratislava : 
Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 93. 
27 Tamže, s. 92. 
28 DUPKALA, Rudolf. Pavol Jozef Šafárik ako filozof (Filozofické východiská a rozvoj tvorby P. J. Šafárika). 
In Slavica Slovaca, 31, č. 2. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1996. s. 140-141; ŠAFÁRIK, Pavol Jozef. 
Slovanské starožitnosti. zv. I. Ed. Josef Jireček. Praha : Nákladem kníhkupce Bedřicha Tempského, 1862, s. 589. 
29 Dejiny, s. 47-48. 
30 Tamže, s. 47. 
31 ŚLIZIŃSKI, Jerzy. Z polsko-czesko-slowackich stosunko  kulturalnych na przestrzeni wiekow. [online] 
Dostupné na internete: <http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5086/1/KJ00002586868.pdf> 
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vedeckých zásluh Šafárikovho diela a bádateľského dôkazu o pôvode Slovanov, navyše 

Poliakom lichotilo Šafárikovo uznanie a obdiv poľskej histórie, literatúry, jazyka a kultúry. 

 
O literárnej vzájomnosti a Poliakoch 
 

Priekopník myšlienky slovanskej vzájomnosti v slovenskom národnom obrodení Ján 

Kollár šíril svoju filozofiu vo svojom rozsiahlom básnickom diele, kázňach i za pomoci 

vedeckých diel. Koncept, ktorý Kollár vytvoril, v sebe kondenzoval dovtedajšie proslovanské 

teórie, obohatil ich a doplnil o demokratické a humanistické myšlienky, pričom ich 

sprevádzala viera v spoluprácu, spoznávanie a spoločné napredovanie všetkých Slovanov. 

Synteticky ho verejnosti predstavuje v štúdii O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými 

kmeňmi a nárečiami slovanského národa z roku 1836, ktorá je prítomná v celom jeho 

umeleckej i vedeckej práci, naostatok jeho legendárne dielo Slávy dcéra je poetickým 

prevedením jeho vedeckej koncepcie všeslovanskej vzájomnosti. Kollárova myšlienka 

o zjednotení slovanských literatúr bola svojráznou podobou národnoobrannej ideológie, ktorá 

bola natoľko iluzórna a nezlučiteľná so skutočnosťou, že nebudila vo vládnucich kruhoch 

väčšie obavy. 

Všeslovanská vzájomnosť mala byť kľúčom k vytvoreniu celistvého humanitného 

obrazu slovanstva. Kollárovo chápanie vzájomnosti, ako kultúrnej spolupráce, argumentovalo 

samo za seba, a teda neohrozovalo jestvovanie dobových štátoprávnych celkov. Súčasťou 

koncepcie Jána Kollára bolo aj symbolické členenie slovanských národov na štyri hlavné 

kmene: ruský, ilýrsky, poľský a československý, ku ktorým priradil podkmene, zložky 

hlavných kmeňov s podradným postavením. Tento koncept bol budovaný na základe analógie 

so štyrmi hlavnými nárečiami starohelénskeho prajazyka, čo korešpondovalo „so štyrmi 

hlavnými nárečiami Slovanov (ruské, ilýrske, poľské a československé), ktoré sa vyvinuli 

z praslovančiny.“32 V rámci svojej koncepcie literárnej vzájomnosti, požadoval znalosti 

slovanských jazykov minimálne v kruhoch slovanských intelektuálov. Vyčíta mnohým ich 

uprednostnenie neslovanských jazykov pred slovanskými a menuje práve Poliakov ako 

príklad: „Koľko Poliakov hovorí, číta a píše dokonale v úplne cudzích neslovanských rečiach, 

napr. po francúzsky; a vôbec nič po česky a srbsky!“33 Utopická predstava duchovnej výsady 

všeslovanskej vzájomnosti akoby spočívala v pretvorení slovanského národa na študovaných 

                                                 
32 PODOLAN, Peter. Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. In Studia Academica Slovaca 38, Bratislava : 
Univerzita Komenského, 2009, s. 249. 
33 KOLLÁR, Ján. O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa. 
In O literárnej vzájomnosti. Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1954, s. 125. (ďalej 
iba O literárnej vzájomnosti) 
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slavistov. Napriek tomu, že Kollár hovorí: „Nemyslíme, že každý Slovan má plynne hovoriť 

všetkými slovanskými nárečiami a alebo písať vo všetkých knihy: ale nech rozumie každému 

hovoriacemu Slovanovi, nech vie čítať každú knihu“,34 v zásade vyslovuje požiadavku 

o všeobecnej pasívnej znalosti všetkých slovanských jazykov pre všetkých Slovanov. 

Kollárov imperatív je vyslovený celkom explicitne, pojednáva o zbližovaní sa 

slovanských národov, tak ako uvádza M. Vojtech: „Východiskovými bodmi Kollárovej 

literárnej tvorby bol predovšetkým záujem o slovanskú minulosť, inšpirovaný Herderovou 

koncepciou dejín, vyviera v ideály humanity a myšlienka slovanskej vzájomnosti, postavená 

na princípe vzájomného poznávania a zbližovania sa slovanských národov“.35 Od Kollára 

bolo preto nemožné očakávať, že bude podporovať trieštenie už aj tak nestabilných kmeňov. 

Keďže Kollár v práci nežiada o geopolitické zjednotenie slovanských národov, 

všeslovanská vzájomnosť „nespočíva v politickom spojení všetkých Slovanov“.36 Vyzdvihuje 

slávnu slovanskú budúcnosť, sústreďuje sa na kultúrnu, či literárnu spoluprácu a vytvára 

argument, že duchovnou veľkosťou žiadna iná krajina Slovanov neprekoná. Kollár 

vysvetľuje, aká je vzájomnosť dôležitá – „všetko studené, jednostranné, bez slovanskej 

vzájomnosti!“37 Víťazstvo Ruska nad Napoleonom znamenalo veľa pre uvedomenie si 

slovanskej príslušnosti, nárast sebavedomia a národnej pýchy. Slovanstvo, ako ideový 

konštrukt, malo byť pripravené na potenciálny zápas s hroziacim reálnym pangermanizmom. 

Hlavným cieľom Jána Kollára je vedenie k národnému sebauvedomeniu, avšak 

„k napĺňaniu tradičných etických a mravných hodnôt, cností a humanistických ideálov“38 si 

nevyberá práve optimálnu metódu, keďže v zásade klasifikuje slovanské národy podľa svojich 

vzorcov, a tým im prikazuje podriadenie sa. Rozprava O literárnej vzájomnosti nástojí na 

kooperácii, na bezvýhradnom prijatí slovanstva a napĺňaní obsahu tejto idey. Kollár preto 

vyhlasuje, že „hodno ľutovať, že troch najvýbornejších slovanských básnikov našich čias, totiž 

ruského Puškina, srbského Milutinovića a poľského Mickiewicza génius tejto vzájomnosti 

neoduševnil.“39 Napriek výčitke si evidentne vážil ich básnickú činnosť. 

Jednou z najnebezpečnejších a najhoršie vnímaných vlastností, ktorá v slovanskom 

tábore spôsobovala rozbroje a neporozumenia, bola nesvornosť: „Svárliví ľudia sú 

opovrhovania hodní: svárlivé národy sú hrôzou, rútia sa v ústrety hanebnému rozkúskovaniu 
                                                 
34 O literárnej vzájomnosti, s. 115. 
35 VOJTECH, Miloslav. Dva pohľady do dejín slovenskej poézie prvej polovice 19. storočia. In Studia 
Academica Slovaca 31, Bratislava : Stimul, 2002. s. 243. 
36 O literárnej vzájomnosti, s. 111. 
37 Tamže, s. 124. 
38 VOJTECH, Miloslav. Literatúra, literárna história a medziliterárnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2004. s. 46-47. 
39 O literárnej vzájomnosti, s. 123. 
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a zničeniu.“40 Kollár bazíroval na jednote, keďže sa ukázalo, že bez nej hrozí Slovanom 

rozklad a zánik. V mnohých častiach spisu O literárnej vzájomnosti Kollár vyčíta slovanským 

národom ich nejednotnosť, „istý druh skrytého vzájomného znevažovania, ba opovrhovania, 

ktoré často prepuká v potmehúdske dráždenie a nepriateľské stretnutie.“41 V týchto 

vyjadreniach treba tušiť i stanovisko k niektorým poľským postojom. 

Pomery v poľskej intelektuálnej komunite pritom Kollár odsudzuje i priamo, 

keď tvrdí, že „vo Varšave vypískali človeka, ktorý by sa bol odvážil v dobrej spoločnosti 

rozprávať o ruskom románe alebo o ilýrskom či slovenskom epose.“42 Poukazuje tým 

na poľské odmietanie spolupráce na poli slovanskej vzájomnosti, ich apatiu, ba priam 

nepriateľské postoje voči iným slovanským literatúram. Domnienka, že Kollár vystaval svoj 

filozofický koncept na kritike poľskej literatúry, je však zjavne prehnaná a prijatie takejto tézy 

by bolo očividné zjednodušenie. 

Kollár vzájomnosťou nesleduje vybudovanie homogénneho národu, celku: 

„Vzájomnosť je možná i tam, kde v jednom národe je viacero náboženstiev, cirkví 

a vierovyznaní, kde nájdeme rozličné písmo a písmená, pásma a krajiny, zvyky a obyčaje.“,43 

tento liberálny postoj voči náboženstvu, písmu či zvykom už nenájdeme v tézach 

neskorého diela Ľudovíta Štúra, o ktorom budeme pojednávať v nasledujúcej časti. Dožaduje 

sa od najväčších slovanských národov, aby nestáli obďaleč, ale pripojením vytvorili 

monumentálny a silný slovanský národ. Nedokonalosti jednotlivých slovanských kmeňov 

nemali byť prekážkou integrácie, ale naopak mali pôsobiť ako faktor jej intenzifikácie: 

„Ale netreba matku [Všesláviu] zanechať v biede, pretože má nepodarené deti, ale tým 

silnejšie sa primknúť k jej srdcu.“44 Odsúdenie rozbrojov medzi slovanskými kmeňmi 

a vyvyšovania sa jedného kmeňa nad druhý je v Kollárovom diele očividné: „v našej dobe 

nechýbajú nám príklady podobného úzkoprsého vynášania sa jedného kmeňa nad druhý“45 

Prirodzene, takého impulzy víziu jednotného Slovanstva nutne naštrbovali. 

Postoj Jána Kollára k všeslovanskej vzájomnosti ako celku – k vlastnému 

filozofickému konštruktu, na ktorom staval svoje vedecké i umelecké dielo, zostáva viac-

menej nezmenený. Avšak jeho názor na čiastkové javy zoskupené v jeho balíku vzájomnosti 

sa transformujú, tak ako jeho postoj k Poľsku, na ktorý treba nazerať v kontexte vývinu 

spoločnosti. Kollár bol váženým a rešpektovaným predstaviteľom slovenského i českého 
                                                 
40 O literárnej vzájomnosti, s. 178. 
41 Tamže, s. 177. 
42 Tamže, s. 131. 
43 Tamže, s. 112. 
44 Tamže, s. 125. 
45 Tamže, s. 124. 
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národného života, známy v slovanskom svete, avšak postupom času sa od neho odvracali 

domáce i zahraničné (teda i poľské) revolučné sily. Pre poľských buditeľov s demokratickou 

orientáciou bol jeho program, v ktorom vyslovuje požiadavku pokojnej spolupráce všetkých 

slovanských národov, vlád i panovníkov či vládcov, absolútne neprijateľný vzhľadom k tomu, 

že by prijatie Kollárovej myšlienky znamenalo zamedzenie snáh o oslobodenie poľského 

národa spod cárskeho jarma: „na ideu slovanskej vzájomnosti sa dívali kriticky, lebo videli 

v nej nástroj cárskeho Ruska.“46 Ako potvrdzuje i práca K. Rosenbauma: „Pri Kollárovi 

zostávali tí, čo mlčky súhlasili s nadvládou cára, kým tí, čo hlásali radikálny demokratický 

program, Kollára postupne opúšťali a kritizovali, ako sa to ukázalo najmä u Mickiewicza.“47 

Ján Kollár bol na svoj koncept patrične hrdý – tak, ako sa nepriateľsky postavil proti 

Štúrovej slovenčine, pretože znamenala ďalšie štiepenie Slovanov, tak nemohol podporovať 

poľské národnooslobodzovacie hnutie namierené proti nadvláde cárskeho Ruska. Podobne 

ako Kollár nevedel a nechcel ustúpiť Poliakom, nemohli a nechceli tak urobiť Poliaci napriek 

tomu, že „v rozprave o slovanskej vzájomnosti, kde mali Poliaci svoje čestné miesto, i keď 

na vzájomnosť nereagovali tak, ako iní Slovania.“48 Poliaci nemohli prijať vzájomnosť tak, 

ako iné slovanské národy, ktoré boli neslobodné či podriadené iným neslovanským národom, 

pretože poľský národ bol podrobený práve slovanským, ruským národom. V postoji Poliakov 

ku Kollárovej idey je nazeranie F. Wollmana na vec ešte priamočiarejšie: „Poláci – až 

na hrstku aristokratů – nepadli do panslavistické léčky“49  

O vplyve a rezonancii spisu O literárnej vzájomnosti a Slávy dcéry v slovanskom svete 

prináša výpoveď R. Holec: „Kollárova Slávy dcéra (alebo znovu český výrobok z nemeckého 

materiálu mysliac na Frideriku Schmidtovú sťaby slovanskú Mínu) s novým chápaním 

národa, vlastenectva a slovanskej vzájomnosti, so Všesláviou, Slávonebom a Slávopeklom 

ovplyvnila inteligenciu všetkých slovanských národov.“50 V poľskej spoločnosti ale veľmi 

známa nebola. Intelektuálne elity poľskej spoločnosti mali zásadné existenčné problémy 

po povstaní 1830 – 1831 a tak sa spanilou ale utopickou ideou (hoci pre nich nevhodnou) 

                                                 
46 FILO, Július. Idey slovanstva v kázňach Jána Kollára a ich odraz v rozpravách a poézii. Banská Bystrica : 
G.A.G. umelecká agentúra, 1993. s. 104. 
47 ROSENBAUM, Karol. Ideový charakter Kollárových rozpráv o slovanskej vzájomnosti. In O literárnej 
vzájomnosti. Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1954, s. 67. 
48 BRTÁŇ, Rudolf. Z poľsko-slovenských literárnych kontaktov v prvej polovici 19. storočia. In Vzťahy 
slovenskej a poľskej literatúry od klasicizmu po súčasnosť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1972. s. 66. 
49 WOLLMAN, Frank. Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha : Academia, 1968, s. 307. 
50 HOLEC, Roman. „Všetci sme Slovania tam od sňažnej Tatry, Rus, Poliak, Ilýr, Čech to sú naši bratri.“ 
(K inštrumentalizácii ideí slovanstva v 19. a 20. storočí). In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: 
osobnosti, problémy, inšpirácie. Zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej 
konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie Kongresové centrum SAV v Smoleniciach 
14. 4. – 16. 4. 2008. Bratislava : SFZ pri SAV, 2008. s. 24. 
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nestihli výrazne zaoberať. Poľský postoj voči Kollárovmu dielu bol na jednej strane obdivný 

a rešpektujúci, na druhej strane bol stanovený rovnakým činiteľom ako postoj Čechov 

a Slovákov– nárastom síl, ktoré sa vzďaľovali jeho vízii jednotného slovanského národa. 

Celý život sa húževnato pokúšal o obranu vlastnej idey napriek tomu, že stratila 

životaschopnosť a stala sa len fikciou aj kvôli sporom, ktoré slovanské národy medzi sebou 

viedli. Bola to práve poľská otázka, ktorá poukázala na skutočnosť, že „silné ruské dubisko“ 

„může dávat až příliš temný stín.“51 

V závese faktu počiatočného formovania slovenského národného povedomia je 

Kollárova snaha o vytvorenie dôležitejšej koncepcie slovanskej vzájomnosti: „V našich 

časoch nestačí byť dobrým Rusom, horlivým Poliakom, dokonalým Srbom, vysokoučeným 

Čechom a akokoľvek dobre hovoriť len a výhradne rusky, poľsky, česky.“52 Uvedomenie si 

príslušnosti k vlastnému kmeňu nie je pre Kollára dostačujúce, každý Čech, Rus, Poliak či 

Srb si musí uvedomiť, že je prvotne členom slovanského národa. Jeho požiadavkám bolo 

nutné podrobiť snahy, ciele či potreby čiastkových kmeňov. Snáď sám si uvedomujúc, 

že Poliakom neraz krivdí, alebo ich kritizuje až priveľmi sa napokon Kollár vysloví: „Ostatne, 

veľmi zle by ma chápali, ak by sa azda chceli domnievať z povedaného, že mám nejaký odpor 

k Poliakom, ktorých považujeme za „najkrajší a najrytierskejší kmeň nášho národa“53 

No i Poliaci sa však mali pripojiť k slovanskému národu a nasledovať tak Kollárovu 

spásonosnú ideu. Okrem faktu, že Kollárova rozprava bola primárne určená pre celý 

slovanský svet a mala ho zjednocovať, jedným z najpodstatnejších znakov tohto spisu bola 

jeho náhrada za neexistujúci národný program: „Slovensko ako štátny celok nejestvovalo, 

národné povedomie Slovákov sa deklarovalo prostredníctvom ideí jednotného Slovanstva.“54 

Pre národ, ktorého povedomie sa ešte len formovalo, bol fakt, že sa môže opierať o najväčší 

jestvujúci národ v Európe ako o svoju matku, nesmierne dôležitý pre nadobudnutie 

sebavedomia. Koncept vzájomnosti nebol podporou zániku jednotlivých národov či kmeňov 

v prospech vzniku jednoliateho celku, ale skôr posila myšlienky napomáhania si. 

Dielo Jána Kollára, vo svojej veľkosti protikladnej osobnosti, je nutné posudzovať 

opatrne. Do úvahy treba brať vtedajší historický kontext, jeho osobný život i rýchlo sa 

meniacu spoločenskú situáciu. To malo za následok, že sa na sklonku života dostalo 

do protikladu s modernejšími národnými konceptmi. Jána Kollára nemožno súdiť 
                                                 
51 WOLLMAN, ref. 49, s. 172-173. 
52 O literárnej vzájomnosti, s. 114-115. 
53 Tamže, s. 126. 
54 HVIŠČ, Jozef. Národné vedomie v medziliterárnych súvislostiach. In Historické a kultúrne zdroje slovensko-
poľských vzťahov. Zborník prác z medzinárodných vedeckých konferencií z Cieszyne a Bratislave 
organizovaných Slovensko-poľskou komisiou humanistických vied. Bratislava : Lufema, 2000. s. 67. 
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či odsudzovať iba na základe toho, že nebol ochotný upustiť sa svojich koncepcií a bránil ich 

pred tými, ktorí ich chceli pretvoriť alebo tými, ktorí ich narušovali. Jeho záujem bol prostý 

a úctyhodný, lebo podľa neho vďaka vzájomnosti „prestanú sváry, žiarlivosť, boje a vojny 

Slovanov proti Slovanom“,55 no realita ani zďaleka nenaznačovala možnosť jej realizácie. 

 
Ako v Slávy dcére vystupujú Poliaci 
 

Básně Jána Kollára vydané v roku 1821 sa stali základom pre vytvorenie 

monumentálnej skladby Slávy dcéra, kde oporným tematickým spojivom bola pocta žene –

Friederike Schmidtovej, s ktorou sa spoznal počas štúdii v Jene, a jeho láska k národu. Text 

Slávy dcéry z roku 1824 prešiel zásadnými zmenami, kým nadobudol definitívnu podobu 

upraveného vydania z roku 1832. Kollár sa posunul do iných dimenzií, prešiel z pôvodnej 

harmonickej skladby k predimenzovanému básnickému monumentu. Slávy dcéra zložená 

z Předzpěvu a piatich spevov epicentrum záujmu presunula na bolesť a smútok autora 

spôsobených slovanským údelom a bezprávím, ktorým ho zahŕňajú nepriatelia, pre Kollára je 

však zarážajúce vzájomné ubližovanie si Slovanov. Finálna verzia Slávy dcéry so 645 

znelkami a pridanými spevmi Lethe a Acheron bude predmetom analýzy zameranej 

na Kollárov postoj k poľskej problematike. 

Najdominantnejším problémom narúšajúcim Kollárovu filozofiu slovanskej 

vzájomnosti, ktorú reprezentuje aj jeho umelecké dielo Slávy dcéra, je rusko-poľský vzťah. 

V Slávy dcére sa Kollár vo forme zneliek, veršov či obrazov vyjadruje k aktuálnym dobovým 

skutočnostiam, medzi ktorými má ústredné postavenie slovanská otázka. 

Zlomovým momentom v chápaní poľsko-ruských vzťahov cez prizmu Kollárovej 

všeslovanskej vzájomnosti bolo poľské povstanie v rokoch 1830-1831. Slovenskí intelektuáli 

poľsko-ruský „vzťah pociťovali ako najväčší problém slovanskej jednoty.“56 Potvrdením 

faktu, že Slávy dcéra je akýmsi básnickým náprotivkom spisu O literárnej vzájomnosti, je tiež 

opakovanie rovnakých výčitiek a výziev: „Slávové! Vy ducha nesvorného,/živí v rozbrojích 

a hryzotě,/jdete všickni spolu jednotě“57 Kollára znepokojuje nesvornosť Slovanov a žiada ich 

o zjednotenie: „Učiňte tu radost milé matce / Rusi, Srbi, Česi, Poláci, / žíte svorně, jako jedno 

stádce!“58 Šľachetnosť Kollárovej výzvy a jej humánny cieľ neslobodno znevažovať, avšak 

pre autora nejestvuje spôsob, akým by bol ochotný prijať skutočnosť a žitú realitu 
                                                 
55 O literárnej vzájomnosti, s. 175. 
56 VOJTECH, Miloslav. Podoby a modifikácie ideálu slovanskej vzájomnosti v slovenskej obrodeneckej 
literatúre. In Studia Academica Slovaca 35. Bratislava : Stimul, 2006, s. 340. 
57 KOLLÁR, Ján: Slávy dcera : Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Třebíč na Moravě : Jindřich Lorenz , 1896. 
(ďalej iba Slávy dcera) zn. III, 141. 
58 Tamže, zn. II, 141. 
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odohrávajúcu sa v slovanskom svete. Základným artefaktom vinúcim sa celým jeho dielom je 

jeho smútok z neslobody slovanských národov, tak ako vraví J. Filo: „Kollára najviac mrzelo, 

že všetky slovanské národy okrem Ruska žili pod cudzou vládou.“59. Finálne dotvorenie 

vlastného veľdiela mu ponúklo vybudovanie slovanského neba a pekla, kam mohol roztriediť 

aj slovanských predstaviteľov. Neostýchal sa vysloviť: „Peklo zrádcům, nebe Slávům 

věrným“,60 a tak medzi inými v slovanskom pekle končí jeho niekdajší vzor a ideál 

Mickiewicz. 

Po porážke Napoleona sa Rusko stáva absolútnym ideálom slovanstva, záchrancom 

a nádejou: „když pak zachránění z blízkostí / nešlo, tedy z Ruska přiletělo“61 Kollár volá 

o pomoc, volá Rusko: „Svalíc v moře ho jak v Moskvě škařte / i tu, volám já pluk na ruský, / 

totě Napoleona Bonaparte“62 Rusko ničí Napoleonovu armádu, no tým ničí aj poľskú nádej 

na slobodu. 

Poľské povstanie slovenských intelektuálov „viedlo k rozlišovaniu Slovanov podľa ich 

národných osobitostí a politického postavenia.“63 Zaujímavosťou sa stáva aktívna účasť 

na povstaní a vodcovstvo zo strany žien: „Nepochopno! však to z polské Litvy/ [...] sestra 

proti bratru, Slovanka/proti Slavúm, Polka proti Rusu.“64 Táto žena je vo Výklade 

charakterizovaná ako: „„Platerka“ Caecilia. V poslední vojne Poláků proti Rusům 1831 

povstala v Litvě krásná 19tiletá slečna z hraběčího rodu Plater, jako vůdkyňě vlastného 

vojska Ulánů.“65 I keď sa v Předspěve nachádza text: „Od Labe zrádného k rovinám až Visly 

nevěrné,“66 pravdepodobne to nemá nič spoločné so symbolikou vzájomnosti, i keď je to 

v prípade Visly (a Poliakov) mámivé. 

Niet pochybností o Kollárovom obdive k poľskej kultúre, jazyku či národu ako 

takému. Napokon kmeň poľský je taktiež čiastkou slovanského národa, a tak je možné nájsť 

v Slávy dcére obdivné slová ako: „Sláva krásou libé řeči Polku, vděkem ozdobila Srbinku.“67 

Rovnako pre najintímnejšie oslovenie používa poľské „kochanko!“68 História poľskej krajiny 

nie je Kollárovi ľahostajná; Sobieského, ako záchrancu celej Európy pre vpádom Osmanskej 

ríše, ospevuje: „Ó, by celá Evropa to znala, / že jí trůn ten někdy zachoval, / který ona potom 

                                                 
59 FILO, ref. 46, s. 5. 
60 Slávy dcera, zn. V, 113. 
61 Tamže, zn. II, 134. 
62 Tamže, zn. V, 50. 
63 HVIŠČ, ref. 54, s. 68. 
64 Slávy dcera, zn. IV, 22. 
65 KOLLÁR, Ján. Výklad čili přímětky a vysvětlívky ku Slávy dceře. Praha : I. L. Kober, 1875. s. 280. (ďalej iba 
Výklad) 
66 Slávy dcera, Předspěv, s. 9. 
67 Tamže, zn. I, 32. 
68 Kochana, pl. = drahá, milovaná. Tamže, zn. I, 32. 
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stroskotala,“69 v opise pokračuje vo Výklade: „král polský jeden z najvětších bojovníků 

17. století.“70 Vo Výklade, kde Kollár upresňuje jednotlivé detaily Slávy dcéry a vysvetľuje 

mnohé nejasnosti, môžeme napríklad nájsť aj bližšie informácie o Danielovi Chodowieckom: 

„„Chodoviecký“ Polák, nar. 1726 ve Gdansku slavný spolu i malíř i rytec na mědi, 

ve ktorémutžto posledním umění on novou epochu způsobil.“71 Napriek nemeckému pôvodu 

ho označil za Poliaka. Medzi najväčších poľských hrdinov patrí a nepochybne patril Tadeusz 

Kościuszko („„Kościuško“ udatný bojovník“72), ktorý bol preslávený ako vodca povstania,73 

Kollárovmu Výkladu dominuje: „Konec Polska! Kościuško ctěný“,74 i keď bol rovnako 

bojovníkom i proti ruskej nadvláde. 

Všeslovanský charakter pôsobenia dokumentuje na príklade Josefa Dobrovského: 

„Zrozen v Uhřích, bydlel v Čechách, spatřil Rusko, Polsko, zemřel na Moravě, aby tak náš 

celý národ sbratřil.“75 Cestovaním po krajinách slovanských kmeňov, spoznávaním ich 

života, literatúr či histórie, a tým ich spájaním dokazuje podľa Kollára Dobrovský svoj kladný 

postoj k  svojmu konceptu a jeho aktívne napĺňanie. 

Nie je nutné pochybovať o dobovej spolupráci medzi slovanskými literátmi. Tak ako 

Slováci poznali poľskú literatúru, Poliaci boli oboznámení s literatúrou slovenskou, v ich 

ponímaní často nazývanou česká literatúra. Kollár vo svojej dobe patril k jej 

najvýznamnejším predstaviteľom: „Veľkej populárnosti v Poľsku sa tešil slovenský poet, 

píšuci najmä po česky, Ján Kollár (1793-1852), autor slávnej poémy Slávy dcéra [...] aj Adam 

Mickiewicz, vo svojich prednáškach o slovanských literatúrach na College de france v Paríži 

venoval veľa miesta českej literatúre.“76 

Veľmi príznačným pre poľsko-slovenský vzťah je príbeh listovej korešpondencie 

medzi Kollárom a Mickiewiczom. Kollár Mickiewiczovi poslal 10. novembra 1842 list, 

v ktorom sa pýta na doručenie ním zaslaného exempláru Slávy dcéry: „Již dávno, žádal jsem 

obzvlášte s Vámi do nejakového bližšího spojení vjíti. Z Vašich spisův, které jsem pilně čítal, 

poznal jsem na Vás nejen ducha spanilého, básníře výtečného, muže šlechetného, 

ale i horlivého milovníka našeho společného národu.“77 Mickiewicz však Kollárovi 

                                                 
69 Slávy dcera, zn. III, 1. 
70 Výklad, s. 221. 
71 Tamže, s. 289. 
72 Tamže, s. 275. 
73 Kościuszkovo povstanie bolo vedené proti cárskemu Rusku a Pruskému kráľovstvu v roku 1794 po druhom 
delení Poľska (1793). Bola to potlačená snaha o oslobodenie Poľska a Litvy z pod ruskej nadvlády. 
74 Slávy dcera, zn. III, 92. 
75 Tamže, zn. II, 132. 
76 ŚLIZIŃSKI, ref. 31, s. 30. 
77 HVIŠČ, Jozef. Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 1996, 
s. 28. 
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neodpovedal, a tak Mickiewiczov „postoj Kollár pochopil ako odmietnutie a iste aj to 

zapríčinilo, že do nového vydania Slávy dcéry (1852) zaradil znelku, v ktorej toho 

„nevzájemníka polského“, umiestnil do slovanského pekla.“78 Pravda bola taká, 

že Mickiewicz podľa všetkého vo svojej knižnici Kollárovu Slávy dcéru mal, napokon z nej 

čerpal v prednáške o Kollárovi a jeho tvorbe na parížskej Sorbonne: „Najznámejším, 

najslávnejším z nich (z českých básnikov, pozn. J. H.), jediným básnikom národného 

charakteru je Kollár, rodom Slovák, žijúci v maďarskom kráľovstve.“ (A. Mickiewicz: Dzieła. 

Tom. WI, 1955)“79 

Drobné listové nedorozumenie dvoch význačných slovanských autorov, básnikov 

a veľkých národovcov, mohlo byť jednou z príčin Kollárho odsúdenia Mickiewicza 

do slovanského pekla. Priam agresívnym napadnutím sa snaží Kollár varovať príkladom 

Mickiewicza: „Z Paříže ten nevzájemník polský [...] smrad a nečest Slávě působících.“80 

S tézou K. Rosenbauma, že „Kollár veľmi rigorózne žiadal, aby jeho program plnili všetci 

slovanskí básnici,“81 možno len súhlasiť a potvrdzuje ju aj spomínaný spor s Mickiewiczom, 

ktorého sa sám Mickiewicz vlastne vedome ani nezúčastnil. Na tomto príklade možno badať 

Kollárovu ješitnosť a nezdravé lipnutie na vlastnej idei. „K negatívnym stránkam jeho 

prístupu, ktoré mu zabránili dostať sa za obmedzenie, patrí zotrvačnosť na svojich často 

abstraktne vykonštruovaných teoretických predstavách, ktoré nerád opúšťal.“82 Nerozumel 

tomu, že jeho základná požiadavka na Poliakov vo forme istého podrobenia sa Rusku bola 

pre nich nemožná: „pre príklad cárske Rusko je [...] pro Mickiewicza herezí a zhoubou“,83 

i preto Mickiewicz odchádza vo vlne jednej z najväčších emigrácií dobovej Európy. 

Ján Kollár nebol proti všetkým Poliakom – ak boli naklonení jeho myšlienkam, stali sa 

pre neho presne takými Poliakmi, akých potreboval. Napr. vo Výklade spomína Jana 

Siweckého, Poliaka z Krakova, Kollár „učinil s ním v roku 1825 známost ve Sliačských 

Tepliciach, která mu napotom velice prospěšna byla čo do svasku a vzájemnosti mezi polskou 

a českou literaturou.“84 Nepochybne mal i ďalších poľských priateľov. 

Podobne ako spis O literárnej vzájomnosti aj Slávy dcéra „bola vo svojom apeli 

na humanistické, nadnárodné, všeľudské a morálne univerzalistické princípy na svoju dobu 

príliš idealistická, narážala na partikulárne ladené záujmy jednotlivých slovanských 
                                                 
78 HVIŠČ, ref. 77, s. 29. 
79 Tamže, s. 30. 
80 Slávy dcera, zn. V, 6. 
81 ROSENBAUM, ref. 47, s. 83. 
82 TIMURA, Viktor. Kollárova filozofia slovanskej vzájomnosti. In KRAUS, Cyril (ed.). Ján Kollár (1793-
1993). Bratislava : Veda, 1993. s. 54. 
83 WOLLMAN, ref. 49, s. 24. 
84 Výklad, s. 327. 
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národných spoločenstiev, na početné animozity v rámci slovanského sveta.“85 Podľa 

M. Vojtecha, „Vzájomnostný ideál Kollárov ukazoval svoju abstraktnú a neživotnú tvár 

predovšetkým pri dotyku so súdobou realitou“.86 Kollár nehľadel na prebiehajúce spory, 

na realitu vzťahov medzi jednotlivými národmi, ale tvrdošijne si stál za svojím konceptom 

a bojoval za jeho naplnenie aj v poetickom prevedení. 

 
Kuzmányho Ladislav a poľský národ 
 

Ladislav z roku 1838, označovaný za pokus Karola Kuzmányho o román, je 

nepochybne významným prozaickým dielom preromantického obdobia. V Ladislavovi, ktorý 

je všeobecne označovaný za prozaický pendant Kollárovej Slávy dcéry, sa jednak markantne 

ozýva idea všeslovanskej vzájomnosti, no je tu citeľné i autorovo polonofilstvo. J. Hvišč 

chápe Ladislava „ako „osobitne štylizovaný“ dokument autorovho vzťahu k aktuálnym 

otázkam poľskej romantickej literatúry a filozofie.“87 S týmto tvrdením nemožno definitívne 

súhlasiť, i keď je výber témy, prostredia i dejových zlomov priamo naviazaný na Poliakov, 

Ladislava nie je možné zjednodušiť iba na dokument vzťahu Kuzmányho k Poľsku. Oveľa 

konštruktívnejšie riešenie zmyslu a idey Ladislava je viditeľné v koncepcii M. Vojtecha: 

„v texte románu cítime súcit s porazeným Poľskom, ktoré v texte synekdochicky reprezentujú 

postavy poľského pôvodu, ktorých tragický individuálny osud môžeme interpretovať ako 

metaforu poľskej národnej tragiky. No na druhej strane rovnaký obdiv cítime aj k Rusku, jeho 

kultúre a predovšetkým literatúre.“88 Na rozdiel od Slávy dcery v Ladislavovi nenájdeme 

explicitne prítomné agresívne výčitky či kritiku. Kuzmány bol oveľa pokornejším 

a empatickejším vo vzťahu k Slovanom všeobecne a s Poliakmi navyše po Novembrovom 

povstaní súcitil. 

Napriek tomu, že v Ladislavovi popri Slovákoch nachádzame Rusov, Srbov, Poliakov 

či Čechov, primárne Kuzmányho zameranie pozornosti na sledovanie poľskej problematiky 

v diele je zjavné. Na úvodných stranách sa okrem hlavnej postavy Ladislava predstavuje celá 

plejáda predstaviteľov poľského národa. Jednou z hrdiniek románu je nevlastná sestra 

Ladislava, Kamilka – „dcéra smelého, hrdinského, nešťastného poľského národa.“89 Z jej 

opisu možno rozpoznať nielen obdiv, ale i súcit voči tomuto slovanskému národu, ktorý 

rovnako ako národ slovenský, nie je slobodný. 

                                                 
85 VOJTECH, ref. 56, s. 338-339. 
86 Tamže, s. 340. 
87 HVIŠČ, Jozef. Slovensko–poľské literárne vzťahy (1815-1918). Bratislava : Veda, 1991, s. 21. 
88 VOJTECH, ref. 56, s. 341. 
89 KUZMÁNY, Karol. Ladislav. Bratislava : Tatran, 1968, s. 12. (ďalej iba Ladislav) 
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Okrem Kamilky sa zoznamujeme s poľským maliarom Konrádom Sandomírskym. 

Najsilnejším obrazom vzťahu Konráda a Ladislava, ako predstaviteľov poľského 

a slovenského národa, je výjav topiaceho sa Konráda, ktorý Ladislavovi vďačí za záchranu 

slovami „Od Boha brat!“90 Celý akt tragickej situácie záchrany topiaceho Konráda poslúžila 

autorovi na budovanie deja. Alebo je topiaci sa Konrád metonymickým odkazom na celý 

poľský národ? Ak sa Kuzmányho Konrád topí za všetkých Poliakov, je zachraňujúci Ladislav 

symbolom všetkých Slovákov? Je možné, že Kuzmány pod vplyvom Kollárovej slovanskej 

vzájomnosti naozaj konštruoval príbeh topiaceho sa Konráda ako odkaz, že slovenský národ 

dokáže vo vodách sa metajúci poľský národ zachrániť. Ladislav sa o Konrádovi dozvedá, 

že „krátko po vypuknutí povstania sa nepochybne odobral domov [...] No prudkosť 

vlasteneckého ducha, vanúceho vtedy veľkou nádejou, uchvátila i to, čo nebolo plevou!“91 

Ďalším významným hrdinom z radu Kuzmányho poľských postáv je Ľuboš, 

predstavený ako Ladislavov vychovávateľ. Ako „vzdelaný, usilovný, dobrotivý“92 sa zaraďuje 

k pozitívnym postavám, napokon ako všetci poľskí predstavitelia v Ladislavovi. Ľubošova 

postava je však vykreslená ako záhadná a v jeho dobrote sa stretáme so skrytým bôľom 

i hnevom: „prezrádzal či nejakú veľkú bolesť, či akoby hnevom prebudenú nenávisť, 

vrásniacu čelo medzi obrvami k pomste“,93 čím národ poľský vykresľuje na jednej strane ako 

dobrotivý, hrdinský či vzdelaný, no nebráni sa zakomponovať aj vlastnú vedomosť 

či skúsenosť o porobe Poliakov, o ich trápeniach, bolesti i hneve. 

Kuzmány staval svoje dielo na podklade Kollárovej vzájomnosti, a tak sa nemožno 

čudovať, že postavám kládol do úst nejednu z všeslovanských myšlienok. Hrdinovia celkom 

bežne hovoria o Slávy dcére, spomínajú jej tretie vydanie (z roku 1832): „zapáčilo sa omnoho 

menej než predošlé; práve preto si jeho spevy, Lethe, Acheron, nemohli získať takú vážnosť, 

akú si predmet vyžaduje.“94 Evidentne ide o názor samotného Kuzmányho. Viliam Marčok 

hovorí, že ak „šlo o priateľské vzťahy medzi Konrádom, Ladislavom a jeho vychovávateľom 

Ľubošom, nebolo problém zaviesť na veci slovanské“,95 nielen medzi týmito troma Slovanmi, 

ale k diskusiám o slovanských problémoch dochádza i na pôde poľsko-slovenskej krčmy 

na hraniciach. Kuzmány slovami postáv hovorí, ako by bolo možné kultúrnu spoluprácu 

zdokonaliť: „Všeslovanská vzájomnosť dostane životnú iskru len vtedy, keď sa pre literatúru 
                                                 
90 Ladislav, s. 37. 
91 Tamže, s. 117. 
92 Tamže, s. 13. 
93 Tamže, s. 13. 
94 Tamže, s. 23. 
95 MARČOK, Viliam. Próza Karola Kuzmányho. In Karol Kuzmány (1806-1866). Sborník z vedeckej 
konferencie Ústavu slovenskej literatúry SAV a Matice slovenskej v dňoch 18. a 19. mája 1966 v Turčianskych 
Tepliciach. Martin : Matica slovenská, 1967. s. 92. 
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vyšších vied a umení a pre spojitosť zavedie jedno nárečie.“96 Toto tvrdenie by bolo 

pre mnohé slovanské krajiny rovnako neprijateľné ako samotná myšlienka všeslovanskej 

vzájomnosti či neskoršie Štúrove tézy o ruskej dominancii. 

Tragické vyústenie života poľských hrdinov sa naozaj javí tak, že postavy 

„sú „poľské“ aj svojím osudom [...] autor naznačuje tragickú situáciu poľského národa, ktorý 

nemal síl oslobodiť sa.“97 Konrád zdrvený porážkou povstania šalie a následne zomiera, 

v čom možno badať znaky, ktoré odkazujú na nemožnosť pragmatického riešenia problému 

poľského národa. Kamilkin osud je ukončený vstupom do kláštora, čo môže naznačovať, 

že jedinou možnou cestou sa pre ňu a aj pre zdecimovaný poľský národ javí príklon 

ku Kristovi, návrat do rúk cirkvi. Do úst Ľuboša kladie tieto slová: „Všetko je stratené [...] 

vlasť je stratená, priatelia sú stratení“,98 čím potvrdzuje nesmiernu nevôľu poľského národa, 

ba priam zdesenie nad tragickým vyústením Novembrového povstania. Kuzmányho súcit 

s porazeným slovanským národom je citeľný cez prejavy jeho poľských postáv, a teda 

nemožno sa prikláňať k myšlienkam, ktoré by chceli z Kuzmányho vytvoriť nepriateľa 

Poliakov. Nemožno sa tak stotožniť s Popovičovým tvrdením: „Na strane Poliakov videl 

Kuzmány nedostatok ústrednej idey a „nesmírnu – romantického smýšlení převahu beze všeho 

mudrolubeckého základ.“99 

Fakt, že „dielo je preniknuté slovanskou ideou“100 a ako ideové východisko 

Kuzmánymu poslúžila myšlienka slovanskej vzájomnosti je zreteľné, rovnako ako jeho snaha 

o naozaj komplexne vytvorený obraz „svojej doby s dôrazom na národnoobrodeneckú 

problematiku“,101 no nepopierateľný je jeho apel na poľskú problematiku. Samotným 

zvolením cestopisných prvkov, čím pripravil pôdu pre stretnutia Slovanov, najmä Slovákov 

a Poliakov, ale i zakomponovaním mnohých zásadných postáv predstavujúcich Poliakov, 

Kuzmány prináša vo svojej dobe najsúhrnnejší, možno nie najhlbší, a zjavne aj 

najracionálnejší pohľad na dobovú poľskú situáciu. Hoci Kuzmány nie je natoľko zaslepený 

a naivne idealistický, aby nevedel, že Poliaci mali so vzťahmi s Rusmi iné skúsenosti a iné 

predstavy, predsa pridáva vlastnú znalosť o ich vnímaní: „pokladajú každého za zradcu 

otčiny, ktorý aj keď čo najúprimnejšie zmýšľa so svojou otčinou, jednako len v presvedčení 

o nepopierateľnosti svojich dôvodov myslí, že Poľsko môže byt šťastné len v spojení 

                                                 
96 Ladislav, s. 103. 
97 MARČOK, ref. 95, s. 88. 
98 Ladislav, s. 118. 
99 POPOVIČ, Anton. Kuzmányho preklady zo slovanských literatúr. In Karol Kuzmány, ref. 95, s. 95. 
100 ŠMATLÁK, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava : Tatran, 1988. 
s. 295. 
101 MARČOK, ref. 95, s. 87. 
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s Ruskom.“102 Nemajúc v srdci takej horkosti akou oplývali Kollár, snáď pre neprijatie jeho 

konceptu, či Štúr – možno pre sklamanie z revolúcie, Kuzmány navrstvuje motívy na postavy 

Poliakov, dej zasadzuje aj do Poľska, ale nevytvára z poľskej zeme ani jej detí zločincov 

a nevzájomníkov. 

 
Slovenský romantizmus a poľská otázka 
 

Kollárove myšlienky slovanskej kooperácie, ktoré formovali slovenskú spoločnosť 

intelektuálov, boli nasledujúcou generáciou vrelo prijaté a stali sa tak formujúcou koncepciou, 

avšak nezostali nepozmenené. Slovenská generácia romantikov sa formovala okolo 

Spoločnosti česko-slovanskej, zaujímavosťou je že „popri Slovákov boli členmi aj Česi, Srbi, 

Chorváti a Poliaci“,103 čím sa Spoločnosť skutočne stala strediskom aktívnej podoby 

slovanskej vzájomnosti. Polonofilské názory boli nielen populárne ale i aktivizujúce 

a inšpiratívne, „mladých študentov a nádejných slovenských národovcov nadchla „poézia 

Adama Mickiewicza, ktorého Óda na młodości sa im stala priam politickým krédom.“104 

Je zrejmé, že u viacerých slovenských autorov generácie romantizmu prevládali 

odlišné názory na poľskú i všeobecne slovanskú otázku. Ako príklad môže slúžiť Janko Kráľ, 

ktorý podľa V. Matulu „neverí v možnosť spojenia Slovanov v jednom štáte.“105 Janko Kráľ sa 

otvorene vyjadruje k vízii Všeslávie, ktorá „by zákonite viedla k nadvláde jedných národov 

nad druhými.“106 Medzi radikálnejšími štúrovcami išlo o bežnú predstavu, ktorá súvisela 

i s odmietaním ilýrskej jednoty, hoci prioritne bola namierená proti konceptu 

československého kmeňa. Samo Chalupka pôsobil v Spoločnosti česko-slovanskej, kde sa 

nevenoval len literatúre a histórii, ale v jeho vedomí začalo prekvitať polonofilstvo, ktoré tu 

bolo v tom čase veľmi populárne. Obdiv k poľskému národu bol v jeho prípade aktívnym 

faktorom, ktorý ho popohnal k priamej účasti na povstaní v rokoch 1830-1831. Ako jeden 

z mála slovenských činných intelektuálov sa môže Chalupka chváliť poznaním pomerov 

poľsko-ruských vzťahov z prvej ruky. Revolúcie, ktoré začali v roku 1830, boli následkom 

dusivého zovretia Európy usporiadanej po Viedenskom kongrese. Potlačenie povstania 

nestálo Poliakov len stratu čiastočne svojprávneho štátneho celku v podobe tzv. Kongresovky, 

ale okrem faktu, že „asi 80 000 Poláků odešlo v Poutech na Sibíř“,107 musel sa národ 

                                                 
102 MARČOK, ref 95, s. 71. 
103 MATULA, Vladimír. Slovanská vzájomnosť – národnooslobodzovacia ideológia slovenského národného 
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105 Tamže, s. 260. 
106 KRÁĽ, Janko. Súborné dielo. Martin : Matica slovenská, 1952. s. 334. 
107 DAVIES, Norman. Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha : Prostor, 2003. s. 169. 
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vyrovnať s masívnou emigráciou. Poľský národ tak prišiel o najvýznamnejšie intelektuálne 

špičky. 

Pre hlbší rozbor s prízvukom na Chalupkovo poetické reflektovanie poľskej 

problematiky bola zvolená báseň Všeslav. Chalupkovo zobrazenie poľsko-ruského vzťahu 

v poézii je napriek umeleckému prevedeniu najplastickejšie a najuveriteľnejšie. Rovnako ako 

Kollár či Štúr dochádza k záveru, že: „To kliadba naša! – Večné naše sváry/zložili Slávu-mať 

našu – na máry.“108 Rozbroje medzi slovanskými národmi boli zásadným kameňom úrazu, 

pre Chalupku nielen v zmysle všeslovanskej spolupráce, ale celkom ľudsky pristupuje 

k problému, ktorý poľsko-ruským sporom nastal. On, ako polonofil a zároveň obdivovateľ 

Ruska, sa dostáva do rozporuplnej situácie. Možno práve jeho priamou účasťou na bojoch, 

na poľskej strane, dokázal nahliadať na problematiku z pragmatického, racionálneho 

hľadiska. Chalupka neprichádza k záveru, kde by sa obracal na jeden alebo druhý národ 

a žiadal ho o podriadenie, ustúpenie. Ide tu o konštatovanie prežitej skúsenosti, 

o bratovražedný boj a o bôľ, ktorý prináša: „v poli nad Vislou, tam kde ten háj stojí, / tam s na 

úmor bili dvaja svoji; / Rus a Ľach,109 rodní bratia, jednej matky deti.“110 Neustále 

zdôrazňovanie bratského vzťahu medzi Rusmi a Poliakmi je ešte väčším zdôraznením 

tragédie odohrávajúcej sa vo svete Slovanov. 

Poliakov a Rusov prirovnáva k živlom: „Rus jak more sa rozlial cez tie nivy; / Ľach 

uderil naň – ani víchor divý: / zúril víchor – a more ostalo len morom.“111Ak je možno 

dovoliť spojenie pocitu autora a lyrického subjektu v podobe vojaka, je možné nahliadnuť 

do pocitov bolesti samotného autora pri pohľade na bojové pole, na ktorom umierali slovanskí 

bratia: „Vtedy náš vojín v nemom stál si bôli,/tam na tom smutnom bratovraždy poli.“112 

Opierajúc sa o Kollárovo dielo, pri vízii spolupráce a slovanského bratstva je pre Chalupku 

ešte náročnejšie po vlastnej skúsenosti pripustiť, že Slovania nebojujú spolu ale proti sebe. 

Na miesto sľubovanej spolupráce, sa Chalupkovi dostáva obraz smrti: „junač slavianska pluk 

za plukom hynie,/a jasné vody Visly krv slavianska kalí.“113 Na Chalupkovom prístupe 

k stanovenej problematike je až kollárovsky zjednocujúcim práve fakt, že mŕtvych krv 

nerozdeľuje, je to krv slavianska. Tak sa Kollárova zidealizovaná predstava predsa len plní, 

avšak tým najneprijateľnejším spôsobom: Slovania hynú vedľa seba nehľadiac na rozdielnosť 
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kmeňov a ich krv sa mieša v jedno, a tak Chalupkovi nezostáva nič iné, len zotrvať v nádeji, 

že raz „ruku na večný mier brat bratovi podá.“114 

Po revolúcii 1848/1849 sa pomery v slovenskej intelektuálnej spoločnosti zmenili 

natoľko, že pôvodná snaha napredovať k cieľom v pragmatických tendenciách, bola 

nahradená utopickými víziami budúcnosti. Paradoxom mesianistickej blízkosti medzi 

Poliakmi a Slovákmi bola skutočnosť pre Slovákov neúspešnej revolúcie, keď s nárastom 

mesianistických tendencií v slovenskom prostredí klesá polonofilstvo: „Úpadok 

predrevolučných romantických ideálov sa prejavil i v prudkom ochabnutí polonofilského 

nadšenia.“115. Prvoradé zameranie sa na slovenskosť bolo nahradené upieraním pozornosti 

na ideálnu budúcnosť Slovanov. Tézu J. Hvišča: „V mysliach rezignujúcich štúrovcov opäť sa 

začala ozývať potreba všeslovanskej syntézy“116 je možné prijať bez diskusie, pretože obrat 

generácie sústredenej okolo osobnosti Ľudovíta Štúra bol priam hmatateľný. Tento prelom sa 

prejavil v beletrii, vedeckej literatúre a samozrejme aj v nahliadaní na mnohé otázky, medzi 

ktorými dominovala slovanská problematika spojená s poľskou. 

Slovenskí národní dejatelia a intelektuáli, zvlášť Ľudovít Štúr, dotvorili Hegelovu 

filozofiu dejín o ďalší stupeň, o slovanský. Historicko-logický vývinový model Hegela však 

zostal naďalej ontologickým základom filozofie dejín, pričom Slováci mali plniť úlohu 

„strážcu Európy“117. Podobný mechanizmus dotvárania Hegelovho princípu dejinného vývinu 

uskutočnili aj poľskí mesianisti. Keďže Poľsko, národ „ze všech národů na zemi je nejvíce 

zduchovnělý [...] nepřestal očekávat Mesiáše“,118 a tak si stanovil rovnako úlohu záchrancu 

Európy. J. Goszczyńska sa vyjadrila o poľskej krajine 19. storočia takto: „Poľsko bolo 

klasickou krajinou mesianizmu 19. storočia v tej miere, v akej Francúzsko považujeme 

za krajinu osvietenstva a Nemecko za klasickú krajinu nemeckého konzervativizmu.“119 Keďže 

poľské očakávania neboli naplnené ani povstaním v rokoch 1830/1831, obrátili sa Poliaci 

vo vieru v univerzálnu regeneráciu v podobe intenzívnej predstavy mesianistického 

znovuzrodenia. 

Ak je možné zjednodušiť príčiny mesianizmu na jediný spoločný faktor pre poľský 

a slovenský variant, budeme hovoriť o frustrácii. Po zruinovaných slovenských ideálov 

dominujúcich pred revolúciou v rokoch 1848/1849, boli Slováci verní cisárskemu dvoru, 
                                                 
114 Spevy, s. 49. 
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odmenení tým, čím boli ostatné národy trestané. Následkom týchto udalostí došlo k zosypaniu 

sa pragmatickej formy slovenského romantizmu a vzostupu duchovno-mesianistických 

tendencií, a tým sa zintenzívňuje nekritický obdiv k cárskemu Rusku, časť slovenskej literatúry 

sa dostáva do zajatia extrémneho panslavizmu120 Na opačnej strane stojí Poľsko, ktoré 

od roku 1794 formálne ako štátoprávny celok nejestvuje, zmizlo z mapy Európy, pričom 

proces delenia i existencie bez existencie Poľska sprevádzali mnohé neúspešné boje. 

Mesianizmus sa teda stáva pre oba národy filozofickou náhradou za straty utrpené v reálnom 

svete.121 

Samo Bohdan Hroboň, ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej 

podoby mesianizmu, vyjadril svoj obdiv a inšpiráciu Cieszkowským, ktorý koncepciu 

mesianizmu rozvíjal: „Večnaja pamiať tebe Baťa Schelling! [...] Ty a Cieszkowski ste ma 

potešili v trapietach nedôvery mojej.“122 A tak sa nemožno čudovať, že významným 

príkladom prítomnosti poľskej problematiky je dielo Sama Bohdana Hroboňa, v našom 

prípade báseň Slovenské iskrice z roku 1857. Básnik sa vo svojom diele apelatívne obracia 

na Poliakov a napriek príbuznosti im vyčíta nedostatok všeslovanského citu, čo sa prejavuje 

v konfliktov medzi bratskými národmi: „Kedy Poliaci, rodní slavobratci,/na vspolnú matku 

spomnete?/Kedy s nami, Slavianami,/za všeľud náš, za všesobáš, oruž víťaznú zdvihnete?“123 

Tak ako Hroboňovi predchodcovia naráža na poľsko-ruský konflikt, ktorý predstavoval 

najslabšie miesto v koncepcii všeslovanskej vzájomnosti, avšak pristupuje k nemu akýmsi 

láskavejším tónom: „Nebili ste sa, bratia, len ihrali“124 Pomenovať boje medzi Poliakmi 

a Rusmi ihraním sa môže nasvedčovať jednak o Hroboňovej snahe duchovného vyriešenia 

tohto sporu, na strane druhej však dokumentuje aj jeho neschopnosť reflektovania 

skutočnosti. 

Pri analýze Hroboňovho diela sa odkrývajú dobovo ladené narážky. Vzhľadom na 

fakty, ktoré sú u Hroboňa prítomné, je možné prijať stanovisko M. Vojtecha o paralele 

Hroboň – Štúr: „skladba pôsobí do značnej miery ako básnický pendant Štúrovho politického 

testamentu Slovanstvo a svet budúcnosti. Ľudovít Štúr tu rovnako ako Hroboň vystupuje so 

zásadnou kritikou Poľska.“125 Rovnako ako Štúr aj Hroboň vyjadruje nespokojnosť, avšak aj 

ľútosť, so spoluprácou Poliakov s neslovanskými národmi, čo ich stálo vždy mnoho: „Slúžili 
                                                 
120 VOJTECH, ref. 56, s. 341. 
121 Termín mesianizmus bol zavedený v roku 1831 idealistickým filozofom Józefom Heone-Wrońským 
pre vysvetlenie jeho vlastnej historickej teórii odvodenej z myšlienok Kanta, Fichteho a Schellinga; koncepciu 
mesianizmu rozvíjal tiež filozof August Cieszkowski opierajúc sa o styčné body Hegelovej filozofie histórie. 
122 GOSZCZYŃSKA, ref. 119, s. 28. 
123 HROBOŇ, Samo Bohdan: Slovenské iskrice. Bratislava : Tatran, 1991. s. 119. (ďalej iba Slovenské iskrice) 
124Slovenské iskrice, s. 121. 
125 VOJTECH, ref. 56, s. 341. 
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ste Frankom, Nemcom, / Anglom, Turkom, Maďarencom, / koľkorazy ste slúžili, / toľkorazy 

vás zradili.“126 Svojimi slovami tak argumentuje dôležitosť vkročenia „do lona svätej 

Rusie,/pervorodenky Slávie“127 Na rozdiel od Štúra je Hroboň menej explicitný a navyše sa 

pokúša o syntézu, napríklad vytvára „spoločný“ „jazyk s ambíciou zahrnúť v sebe podstatné 

všeslovanské elementy, množstvo rusizmov, polonizmov, bohemizmov, ale aj prvky srbčiny 

a chorvátčiny.“128 

Hroboň rozvinul myšlienku všeslovanskej jednoty Jána Kollára v boží plán, a tak malo 

byť zjednotenie podľa neho súčasťou božieho úmyslu. Uvedomuje si rovnakú skutočnosť ako 

jeho predchodcovia či súčasníci: „Slávy čeľaď rôzokmenná, / nemôže byť spasená“129 

a pripája silnú duchovnú bázu, ktorá je v mesianizme zásadná. Ako dôsledok viery v Kollárov 

koncept a vieru v predurčenosť záchrancu „oslovuje poľský národ i jeho kultúrnych 

predstaviteľov, spomína Adama Mickiewicza a Bohdana Zaleského a vyzýva k pokrvnému 

spojeniu bratov „krevoprúdmi mučeníkov.“130 Rovnako ako Hroboň aj Poliaci vnímajú žitú 

realitu epochy ako dobu blížiaceho sa veľkého prelomu, v ktorom starý svet ustupuje svetu 

novému, aby sa napokon definitívne prerodil. Poliakov však nekarhá tak ako Štúr. Naopak 

vyjadruje lásku a svornosť i geografickú blízkosť, no žiada o spojenie: „Bratia Poliaci, srdca 

môjho bratci / a Tatry zámkov sousedi. / Vás sme za mladi ľúbili Slováci“131 Rusko je 

v myšlienkach a poézii Sama Bohdaňa Hroboňa rovnako vysoko ako v tvorbe Kollára či 

Štúra. Spolu s mesianizmom teda Hroboň dáva Rusku duchovnú úlohu: „Bohu sa klanaj, 

cárica, / v Bohu siaj, krevodennica. Máš ty Duch – rozum hluboký.“132 

Mesianizmus vychádzal „z osvietenských ideí postupu, pretváraných nemeckým 

idealizmom v duchu dialektiky, podľa ktorej má každý národ povinnosť splnenia určitej misie, 

a tiež čerpajúc z hlbokej náboženskej viery vidiac v histórii plán Božej prozreteľnosti. A tak 

poľskí romantici začali interpretovať utrpenie vlastného národa ako konečný výjav dejinného 

procesu: obeta nevinného, ktorá je analogická obete Krista, a teda spásy ľudstva. Utrpenie 

malo byť prípravou novú epochu ľudstva, v ktorej mala triumfovať sloboda všetkých 

utláčaných národov, harmónia a bratstvo.“133 Takto chápaná idea mesianizmu bola 

                                                 
126 Slovenské iskrice, s. 120. 
127 Tamže, s. 116. 
128 SOMOLAYOVÁ, Ľubica. Mesianistické iskrice slovanského sveta (Samo Bohdan Hroboň: Slovanské 
iskrice). In Slovenská literatúra, 2010, 57, č. 6, s. 580. 
129 Slovenské iskrice, s. 124. 
130 SOMOLAYOVÁ, ref. 128, s. 584. 
131 Slovenské iskrice, s. 120. 
132 Tamže, s. 117. 
133 MARINELLI, Luigi. Historia literatury polskiej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 
Wydawnictwo, 2009, s. 200. 
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optimálnym steblom trávy, ktorého sa potápajúce národy chytili (Poliaci po neúspechu 

v roku 1831 a Slováci po roku 1849). Rozdielom v chápaní mesianizmu v očiach Poliakov 

a Slovákov bola vedúca úloha v dejinnom poslaní vedenia k svetovej slobode, ktorú mal 

splniť daný národ. Z poľského pohľadu táto doba „bude charakteristická vzostupom Slovanov, 

samozrejme Poliakov, ktorí budú zvlášť povolaní k najdôležitejším úlohám“,134 rovnako 

premýšľali Slováci, ktorí sa však videli v úlohe Mesiáša namiesto Poliakov. Prepojenie 

slovenského a poľského mesianizmu vyplýva z viery „v predurčenosť istého spoločenstva 

ľudí oproti iným, pričom práve dané spoločenstvo má byť nositeľom akéhosi špecifického, 

vyššieho poslania v dejinách ľudstva.“135 Poslanie zoslané božou prozreteľnosťou si oba 

národy privlastnili a budovali na ňom svoje utopické predstavy. Časy aktivity a skutočných 

bojoch boli mesianizmom v poľskej i slovenskej spoločnosti nahradené snovými predstavami 

o novom Mesiášovi, ktorý mal prísť zachraňovať. 

 
Štúrova vízia poľskej budúcnosti 
 

Jedným z kontroverzných diel Ľudovíta Štúra je spis Slovanstvo a svet budúcnosti 

z roku 1851, ktorý vyšiel prvýkrát v Rusku v roku 1867. Bol pôvodne napísaný v nemčine 

a slovenský preklad bol predstavený až v roku 1993. Tento politický spis uzatvára Štúrovo 

literárne dielo a často býva označovaný za jeho politický testament. Slovanstvo a svet 

budúcnosti vyvolal množstvo vzrušených diskusií pre svoju výstrednosť a Štúrov kritický 

a vyhrotený postoj voči všetkému, a samozrejme aj k slovanskej ako aj poľskej otázke. 

V záverečnej časti tohto Štúrovho diela (Trojaký spôsob ako Slovanov politicky oslobodiť) 

načrtol názory na záchranu Slovanov v Európe – prvou možnosťou je vytvorenie slovanskej 

federácie, druhou austroslavizmus a až poslednou, treťou je pripojenie sa všetkých Slovanov 

k Rusku. My sa s ohľadom na poľskú problematiku budeme venovať tejto najradikálnejšej 

možnosti aj preto, lebo práve ju označil Štúr za jedinú schodnú. 

Súčasní literárni vedci a historici preberajú a zdôraznujú názor, že sa Štúr 

po nesmiernom sklamaní z revolúcie 1848/1849 prikláňa výrazne k Rusku ako jedinej 

možnosti pre budúcnosť Slovanov. V tomto zmysle sa vyjadril i Peter Zajac: „Po negatívnej 

skúsenosti z roku 1849 si Štúr vysníval víziu veľkého cárskeho Ruska, do ktorého by Slovensko 

vplynulo za cenu straty identity jazykovej a kultúrnej.“136 Matula označuje Slovanstvo a svet 

                                                 
134 MILOSZ, ref. 5, s. 261. 
135 HOMZA, Martin. Mesianizmus ako súčasť národného povedomia. In Historické a kultúrne zdroje slovensko-
poľských vzťahov, ref. 51, s. 28. 
136 ZAJAC, Peter. Slovensko je fakticky rozdvojenou krajinou (rozhovor s Danielem Rausem). In Slovenské 
listy, 1995, č. 2, s. 13. 
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budúcnosti „za isté vyústenie Štúrových názorov na Rusko a na slovanskú otázku vôbec.“137 

Avšak k Štúrovmu spisu sa vyjadrovali aj doboví dejatelia, napríklad poľský historik, novinár 

a politik Agaton Giller sa v diele Z podrózy po kraju słowackim, vydanom v Łwowe v roku 

1876, „pochyboval, či sú to vôbec jeho názory a či nepatria ruským vydavateľom jeho spisu, 

ktorých otvorene upodozrieval z falzifikácie.“138 Gillerove vyjadrenie nie je až takým 

prekvapivým vzhľadom na to, že Štúra pokladal za slovanofila, a nie za vyhraneného rusofila 

s nepriateľským postojom voči Poliakom. 

Ľudovít Štúr pri opise poslednej možnosti záchrany Slovanov posunul koncepciu 

všeslovanskej vzájomnosti Jána Kollára a vytvoril proruskú verziu vzájomnosti, inak 

povedané prispôsobenie sa všetkých neruských slovanských národov Rusku. Štúr je 

vo svojom spise vyhrotený voči všetkým otázkam, ktoré nastoľuje. Spis je extrémne 

panslavistický, pôsobí rusofilsky, čo priamo súvisí so Štúrovým vysadeným postojom voči 

Poliakom. Rusko predstavuje povestný dub, ktorý má ochrániť či zachrániť slovanské národy. 

Národ, ktorý nesúhlasí, nespĺňa, neprijíma túto koncepciu, je automaticky narušiteľom alebo 

nepriateľom slovanstva. Takým národom je v očiach Štúra národ poľský: „Jediní Slovania, 

ktorí pociťujú k Rusku nevraživosť a keby sa im naskytla príležitosť, vystúpili by proti nemu, 

sú Poliaci.“139 V Štúrových očiach má idea slovanstva nespočetne veľa externých nepriateľov 

a neprajníkov, ale Poliaci sú narušiteľom vnútorným, a teda zradcami, tak sa Slovanstvo a svet 

budúcnosti s nimi vysporadúva celkom jednoznačne. a kriticky. 

Niekdajší postoj Štúra k poľskému národu bol kladný: „za študentských čias bol 

nadšeným obdivovateľom a recitátorom poézie aj prózy Poliaka A. Mickiewicza a v takejto 

duchovnej priazni s Poliakmi sa vypracoval na polonofila.“140 Svoje polonofilstvo vyjadril 

napríklad vo svojich prednáškach:141 „Toto i sám Goethe tuší: práve keď „Fausta“ dokončí, 

príde k nemu Mickiewicz – a tomuto daruje pero, ktorým „Fausta“ písal.“142 Samozrejme je 

to generalizácia a poľský príklad Mickiewicza sa volí ako zástupcu celého slovanského 

literárneho umenia, avšak treba podotknúť, že Štúr si predsa len vybral Mickiewicza, a nie 

Puškina. Dôkladne poznal poľskú literatúru a jej vplyv na slovenskú formujúcu sa romantickú 

                                                 
137 MATULA, Vladimír. Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti (K otázke jeho vzniku a hodnotenia). 
In Historický časopis, 1990, 38, č. 4, s. 518. 
138 Tamže, s. 518-519. 
139 ŠTÚR, Ľudovít: Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1993, 
s. 153. (ďalej iba Slovanstvo a svet budúcnosti) 
140 CHOMA, Branislav. Ľudovít Štúr a slovanstvo In Slovo (vydanie zo dňa 6. 4. 2005) [online] Dostupné 
na internete: <http://www.noveslovo.sk/c/16027/Ludovit_Stur_a_Slovanstvo> 
141 Zápisy na základe Štúrových prednášok vznikli na jar rokov 1844 a 1845, tieto prednášky odzneli už ako 
neoficiálne. 
142 ŠTÚR, Ľudovít. O poézii slovanskej. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 42. 
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poéziu bol nezanedbateľný, keďže využíva poznatky z Mickiewiczovho diela Dziady 

na vytvorenie literárnych formulácií. Polonofilstvo sa však po revolúcii 1848/1849 stráca. 

Vystriedanie germánskeho umenia slovanským je samozrejmosťou,143 neskôr však existuje 

u Štúra lepšie a horšie slovanské umenie, lepší a horší Slovan, a tým najhorším Slovanom sa 

stáva práve Poliak, pretože bojuje proti slovanstvu, lepšie povedané konceptu ideálnej 

všeslovanskej spoločnosti. Štúr pochopil, že jeho idea z predošlých liet – slobodne spojených 

slovanských štátov vo forme federácie – je ťažko realizovateľná až neuskutočniteľná. 

Poznatky dobového usporiadania spoločnosti ho viedli „k poznaniu, že akákoľvek slovanská 

federácia je ilúziou,“144 a k ideálnemu zomknutiu vo forme federácii načrtol pendant 

vytvorením konceptu ruského nadštátu. Pre Poliakov slovanstvo v tomto Štúrovom ponímaní 

nielenže nebolo príťažlivé, bolo priam nemysliteľné vzhľadom na situáciu po delení Poľska 

a následnom vývoji na území pod správou Ruska. 

Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti predstavuje jeho koncepciu filozofie dejín, 

neobmedzuje sa však len na interpretáciu minulosti, ale explicitne prognózuje budúcnosť. 

Vyjadrujúc sa k celosvetovým dejinám, kritickú pozornosť sústreďuje rovnako na dejiny, 

súčasnosť i prítomnosť poľskej krajiny. Poliakom vyčíta množstvo chýb, ktoré spáchali 

v dejinách: medzi najvýznamnejší poklesok pokladá ich obrat na západnú Európu. Navyše 

vysvetľuje, že Poliaci na vlastné chyby doplatili tým, že boli podvedení: „Okrem toho 

Poliakov ohrozuje v ich národnosti cudzia nadvláda, všetci cudzinci ich rad za radom 

klamali, keď im sľubovali pomoc, a samotní Poliaci vďaka svojmu ľahkovážnemu a vždy 

neúspešnému konaniu a spolčovaniu sa s cudzincami stratili renomé a náklonnosť bratských 

kmeňov. Z celých ich dejín je evidentné, že sa niečo tvoria, no nie sú schopní viesť slovanské 

kmene.“145 Jednoznačne ich teda odsúva z úlohy možného vodcu slovanských národov. 

Najviac Štúr celkom jednoznačne Poliakom oznamuje dôvody, pre ktoré si rozhnevali ostatné 

slovanské národy, poľský obrat na západné krajiny má byť ich osudnou chybou, za ktorú 

majú pykať v podobe znepriatelenia si slovanských bratov. 

Keďže Štúrovým cieľom bolo uchopiť minulosť v totalite, čo by však vyžadovalo 

zachvátiť všetky udalosti, so všetkými spojitosťami. Štúr si teda vybral iba niekoľko podľa 

neho významných epizód minulosti a nimi podáva argumenty. Štúr sa neostýcha označiť 

vlastnú zodpovednosť poľského národa na delení jeho štátu: „Kto teda nesie vinu na delení 

Poľska? Sami Poliaci! Taký národ, ktorý nechá upadnúť svoj štát, nemôže byť povolaný 
                                                 
143 Porovnaj ČÚZY, Ladislav. Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej. 
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004, s. 47. 
144 HOLEC, ref. 50, s. 26. 
145 Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 153. 
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budovať nové štáty.“146 Zdôrazňuje tak nemožnosť a neschopnosť Poliakov stať sa vedúcim 

národom Slovanov, ktorý by vyslobodil, či zachránil neslobodné slovanské národy, hoci 

takejto poľskej snahe by sa dalo polemizovať. 

Pre naplnenie abstraktnej idey Slovanstva konkrétnym obsahom si Štúr pomáha 

negatívnym vyhranením sa voči Západu, čím mal na mysli najmä západnú Európu, zväčša 

románske a germánske národy, ktorých historickú úlohu v dejinách ľudstva považoval 

za prekonanú, aj pre ich morálny úpadok. Nepriateľský postoj a kritika voči Francúzsku sa 

Štúrovi hodili pri spojení Francúzov s Poliakmi. Neúspech Francúzska mal ukázať Poliakom, 

že v spojení s morálne prehnitým svetom Západu ich čaká iba ďalšia prehra a potupa. Poľskú 

vzburu proti ruskej nadvláde Štúr chápe ako zradu, za ktorú musia Poliaci trpieť. Tak ako nie 

sú odmenení za vojenskú pomoc európskym krajinám, tak pykajú za odvrátenie od Ruska: 

„Pri varšavskom povstaní sa nedočkali očakávanej a sľúbenej pomoci Francúzov, [...] Poliaci 

bojovali na všetkých európskych barikádach, no neprinieslo im to ani slávu, ani úžitok.“147 

Poľský boj za nezávislosť proti ruskému panstvu, Štúr interpretuje ako boj o moc 

v slovanskom svete: „Váš nekonečný boj s Rusmi bol vo svojej podstate bojom o hegemóniu 

nad slovanstvom,“148 čo je dobovo i historicky nie celkom správna interpretácia vzhľadom 

na podmienky, v ktorých sa poľská krajina a národ nachádzali. No poľský mesianizmus 

priamo hovorí, že Poliaci sú tí vyvolení, ktotí prinesú slobodu. Poľskú neochotu podriadiť sa 

Rusku Štúr vidí ako zradu, a teda sa nebráni výčitke, priam vyhrážke: „každý neruský 

slovanský štát by sa proti Rusku dostal nevyhnutne do opozície.“149 Tým dáva najavo, že blok 

slovanských národov či iný slovanský štát bez účasti Ruska by sa s ním nutne dostal 

do konfliktu. Pre Poliakov teda nezostáva iná cesta než pripojiť sa k spoločenstvu s Ruskom. 

Ľudovít Štúr zreteľne vyslovuje svoju myšlienku, akým spôsobom môže Poľsko dôjsť 

k vykúpeniu: „ak si chce Poľsko zachrániť svoju národnosť, zostáva mu jediná cesta spásy, 

totiž pripojiť sa k Rusku.“150 Cez dejinné súvislosti sa snaží naznačiť, že Poliaci v konflikte 

s Rusmi žnú čo sami zasiali: Sťažujete sa na tvrdosť Rusov, ale spomeňte si na to, že ste to 

boli vy, kto Rusom spôsobil toľko zla!“151 Najjednoznačnejší a najagresívnejší Štúrov postoj 

a nesúhlas s poľskou ideológiou vyjadruje jeho výpoveď: „Ak napriek tomu neprídete 

k rozumu a budete sa vzpierať a brzdiť spoločný život našej rodiny národov, potom nebudeme 

                                                 
146 Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 154. 
147 Tamže, s. 155. 
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môcť dosiahnuť náš cieľ spolu s vami, ale bez vás a proti vám!“152 Je to zrejmá výzva 

pre Poliakov, že sa nemajú brániť historickému kolobehu dejín, ktoré podľa Štúra smerujú 

k slovanskému svetu. 

Štúr vyzdvihuje význam ruského jazyka v literárnom i slovanskom svete ako autoritu 

dominantného slovanského národa a „preferuje ruštinu ako spoločnú spisovnú reč Slovanov 

a dokonca vyzdvihuje azbuku pred latinkou“153. V tomto období všeobecne platila domienka 

o priorite cyriliky:154 „Ruština je jazykom najväčšieho, samostatného a široko-ďaleko 

vládnuceho kmeňa, ktorému patrí aj hegemónia v našej národnej rodine [...] Ruský literárny 

jazyk je vhodný na to, aby sa stal všeslovanským aj preto, lebo ako reč sa dokonale vyjadruje 

vo svojom vlastnom písme, zatiaľ čo ostatné jazyky – okrem srbského – si musia vypomáhať 

latinskou abecedou.“155 Ignorovanie stáročnej tradície písomníctva v latinke, je len jedným 

z mnohých ústupkov, ktoré mali slovanské národy – tak ako národ poľský – urobiť v prospech 

spoločného, vyššieho dobra. Ak na jednej strane môžeme hovoriť o Štúrovej utopickej, 

nerealizovateľnej predstave, na druhej strane nemožno tvrdiť, že si Štúr nezachoval časť 

svojej pragmatickosti. Napokon, vybral si najsilnejší z pomedzi slovanských národov, jediný 

s vlastným geopolitickým celkom, s vlastnou vládou a s vavrínmi víťaza nad bájnym 

Napoleonom. 

V spise sa Štúr vyznáva i z obdivu k pravoslávnej cirkvi a vyslovuje sa za prijatie 

pravoslávia medzi slovanskými národmi: „Slovanstvo má cirkev, čo zodpovedá jeho poslaniu 

[...] usilovala vplývať na človeka s láskou.“156 Štúrova koncepcia obrazu pravoslávnej cirkvi 

spočíva v jej porovnaní s katolíckou či protestantskou cirkvou. Na základe ich porovnania 

vyzdvihuje jej klady ako to, že (údajne) nikdy zneužila náboženstvo ako prostriedok 

na dosiahnutie svetských cieľov, nepošpinila sa zločinom, neprenasledovala tých, ktorí mali 

iné názory, ale sa k nim správala podľa kresťanských zásad. Kresťanské myšlienky, ako 

hybné sily dejín, boli deformované západnou kultúrou a prestali sa vykladať v pravom 

zmysle, alebo ich západná Európa začala ignorovať úplne. Naopak ruské pravoslávie je 

prejavom úprimného, nepošpineného pochopenia kresťanských ideí slobody, rovnosti, a tým 

pádom aj Slovanstva. 

Hoci je podstatné, že Štúr vyjadril požiadavku nevyhnutných zmien v spoločenskom 

usporiadaní absolutistického cárskeho Ruska, jeho obdiv a tlak na bezprostredné spojenie 

                                                 
152 Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 156. 
153 VOJTECH, ref. 56, s. 344. 
154 Bližšie pozri PODOLAN, ref. 8, s. 9. 
155 Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 173. 
156 Tamže, s. 129. 
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slovanských národov pod nadvládou Ruska je markantný: „Volanie slovanských kmeňov 

po Rusku je teda všeobecné, u jedných je záležitosťou vnútornej túžby srdca, u druhých 

vyplýva z nevyhnutnosti pomerov a jeho cieľom je zachovanie života.“157 Východiskom 

Štúrovho riešenia v tejto časti je predpoveď dominantného postavenia Ruska, ako zjednotiteľa 

Slovanstva na javisku svetových dejín, preto poľský vzdor odsudzuje: „Všetok váš odpor, 

všetky vaše snahy a hnev proti Rusku sa zlomí na jeho železnej sile, jeho šťastí a na poslaní 

slovanstva.“158 O viditeľnej zmene Štúrových názorov a pohľadov na spoločnosť informuje 

Matula, keď hovorí, že Slovanstvo a svet budúcnosti obsahuje „mnoho takého, čo by sme 

u Štúra na prvý pohľad nečakali. To sa týka najmä jeho zjavnej idealizácie ruskej spoločnosti 

a politického života ... opustenie všetkých revolučných zásad a pokorenie sa najväčšej reakcii, 

ale aj za zradu demokracie a rozumu.“159 Štúrova interpretácia dejín, súčasnosti i budúcnosti 

Slovanov je len jedna z možných interpretácií, pričom zohľadňuje subjektívnu tézu 

o dejinnom vývoji, preto mu nemožno vyčítať jeho nepriateľský postoj voči Poliakom, keďže 

tí do tohto rámca nezapadali. 

V obetovaní osobného života na úkor osudu národa či politických i jazykových snáh, 

vidí Štúr možnosť obety osobného, egoistického v prospech nadosobného a spoločného, 

zmyslového v prospech duchovného. V prípade poľského národa tento koncept stroskotal, 

pretože obeta tohto druhu nielenže neprišla do úvahy, ale Poliaci bojovali proti tým, s ktorými 

mali byť zbrataní. 

 
*** 
 

Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre bola 

priamo naviazaná na problematiku slovanstva, ktorá dominovala obdobiu zasahujúcemu 

národné obrodenie najmä v čase jeho priekopníka Jána Kollára, pričom najdominantnejším 

prejavom je jeho spis O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami 

slovanského národa. Analýza potvrdila, že nadväznosť diel preromantizmu a romantizmu 

na Kollárove myšlienky slovanskej vzájomnosti je zrejmá a mnohokrát explicitne vyjadrená. 

Z tohto faktu je následne vyvoditeľné, že Kollárove názory na vtedy nejestvujúce a pritom tak 

problematické Poľsko boli do značnej miery prítomné v takmer nezmenenej podobe v dielach 

ďalších význačných slovenských autorov. Spojivom názorov slovenských autorov na poľskú 

otázku bol odlišný postoj k napoleonskej tradícii či odlišné kultúrne a historické korene, ktoré 

                                                 
157 Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 152. 
158 Tamže, s. 156. 
159 MATULA, ref. 137, s. 520. 
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vytvárali rozdielne postoje napríklad k západnej Európe. Silná poľská tradícia emigrácie, ňou 

spôsobené pevné kontakty v západnej Európe, a s tým súvisiaci poľský odklon 

od slovanských národov, boli tŕňom v oku slovenských autorov preferujúcich slovanskú 

kooperáciu. Najdôležitejším a zjavne neodpustiteľným bol poľský nepriateľský postoj voči 

Rusku, ktorý rozbíjal Kollárov a neskôr Štúrov koncept na nespojiteľné fragmenty. Práve 

poľská realita zásadne prispela k zrúteniu idey všeslovanskej vzájomnosti, keďže ukázala, 

že ruské dubisko je niekedy až prisilné. Idea všeslovanskej vzájomnosti predstavovala 

utopickú víziu jednoty všetkých Slovanov, pôsobila na národnú hrdosť, zvýšenie 

sebavedomia a snahu prebojovať sa medzi silnejšími neslovanskými národmi 

v mnohonárodnej habsburskej monarchii. Nastavená bola proti útokom „zvonku“. V mysliach 

a dielach jej nositeľov však boli stmeľujúce prvky, sústavne narúšané slovanskými 

nepriateľskými vzťahmi, teda „zvnútra“. Poľsko-ruský rozpor bol záležitosťou 

celoeurópskeho i celoslovanského charakteru, pričom významnú úlohu zohral aj 

v slovenskom prostredí. Napriek snahám a apelom, ktorými sa analyzovaní autori snažili 

osloviť „neverných“ Poliakov a nalákať ich na priľnutie k slovanskému národu, myšlienka 

vzájomnosti Slovanov ako spanilá avšak utopická predstava bola pri strete s realitou 

bezpodmienečne rozbitá. 
 
 
 
Reflection of Polish Question in Slovak Preromantic and Romantic literature 
 
The analyses has confirmed that there is an obvious connection between preromantic and romantic 
works on one hand and Kollár's ideas of Slavic cooperation on the other one. Slovak authors agreed 
concerning their opinions on Polish question was for instance a different attitude towards Napoleon, 
different cultural and historical roots, which particularly differed with those spread in the Western 
Europe. In contrast, strong Polish tradition of emigration, contacts with Western Europe as well 
as their diversion from other Slavic nations bothered Slovak authors who preferred Slavic cooperation. 
The most important and apparently unforgettable turned out the Polish hostility towards Russia which 
destroyed Kollár's and Štúr's concept. The idea of Slavic mutual cooperation presented a utopian 
vision of all Slavs´unity; it influenced national proud, self-consciousness and supported the effort 
of fighting against stronger non-Slavic nations in multi-national Habsburg monarchy. This turned out 
to be a strong binder of the movement representatives though constantly discrupted by particular 
hostile relationships among Slavs themselves, mainly Polish-Russian contradiction. In spite 
of continual efforts and appeals, which should have been interesting for „unfaithful“ Poles and should 
have made them cooperative with other Slavic nations again, the idea of Slavic universal cooperation 
was ruined by reality. 
 
Keywords: Slavic mutuality, Polish question, mesianism, Ján Kollár, nationality, Preromanticism, 
Romanticism 
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Anton Bernolák ako symbol v historickej pamäti, verejnom priestore a v politike 
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave* 
 
Peter Macho 
 

Od začiatku 30. rokov 20. storočia prežívala Trnava takmer každý rok festivity, ktoré 

mali nielen úzko lokálny charakter, ale vyslovene išlo o slávnosti celoslovenské. V roku 1930 

sa v Trnave uskutočnili veľkolepé oslavy 60. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha, 

nasledujúci rok sa niesol v znamení storočnice mestského divadla, v rámci ktorej sa konali 

nielen divadelné „preteky“, ale aj festival slovenských spevokolov. V roku 1935 si Slovensko 

pripomenulo 300. výročie založenia trnavskej univerzity, o dva roky neskôr prostredníctvom 

Bernolákových osláv 150. výročie prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny a na sklonku 

existencie prvej Československej republiky (ČSR), v roku 1938 Trnava veľkolepým 

spôsobom oslávila svoje „narodeniny“: pripomínanie a oslavovanie 700. výročia udelenia 

mestských výsad Trnave posilňovalo obraz tejto lokality ako najstaršieho mestského sídla 

na Slovensku. Podobný výsledný efekt zvýznamňovania Trnavy a upevňovania jej 

pozitívneho obrazu vo verejnom diskurze mali aj ostatné spomínané festivity. Vďaka nim sa 

Trnava prezentovala v rámci Slovenska ako starobylé mesto s výnimočnými tradíciami, ktoré 

mali význam pre celé Slovensko, pre národnú identitu a kultúru. 

Prekvapujúce je, že zo spomínanej množiny iba oslavy z roku 1937 sa priamo spájali 

s menom konkrétnej osobnosti, Antona Bernoláka. V roku 1930 sa síce pripomínalo aj meno 

Andreja Radlinského, prvoplánovo však nešlo o oslavu tejto historickej osobnosti, 

ale o oslavu Spolku sv. Vojtecha ako takého. Rovnako zaujímavá je však aj skutočnosť, 

že zatiaľ čo pri storočnici Bernolákovho úmrtia v roku 1913 sa slávnosti uskutočnili 

vo viacerých obciach a mestách Slovenska, Trnava medzi týmito lokalitami nefigurovala.1 

V prvom desaťročí existencie Československej republiky (ČSR) sa Bernolák ako 

súčasť národnej pamäti na západnom Slovensku forsíroval skôr v prostredí Nových Zámkov, 
                                                 
* Autor Mgr. Peter Macho, PhD. je pracovníkom Historického ústavu SAV Bratislava. Text vznikol na základe 
výskumu realizovaného v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén 
na Slovensku v období modernizácie, ktorý sa v rokoch 2010 – 2012 rieši v Historickom ústave SAV. 
Predstavuje modifikovanú a rozšírenú verziu štúdie MACHO, Peter. Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie 
spisovnej slovenčiny v Trnave v roku 1937. In Studia Academica Slovaca 41. Prednášky XLVIII. letnej školy 
slovenského jazyka a kultúry. Eds. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2012, s. 327-341. 
1 V roku 1913 sa storočnica Bernolákovej smrti pripomínala najmä na Orave (Slanica, Námestovo, Dolný 
Kubín), v Liptove (Ružomberok, Liptovský Sv. Mikuláš ) a v Turčianskom Sv. Martine. Na skutočnosť, 
že Bernolákove oslavy sa v tom čase neuskutočnili na západnom Slovensku, teda ani v Trnave, upozornil aj 
J. Gál-Podďumbiersky. Slávnosť odhalenia pamätnej tabule A. Bernoláka v interiéri slanického kostola 
(cirkevná) vrchnosť povolila pravdepodobne preto, že primárne išlo o cirkevno-náboženskú festivitu. 
PODĎUMBIERSKY, Janko. Oslavy Antona Bernoláka pred 24 rokmi. In Nový svet, roč. 12, 9. 10. 1937, č. 40, 
s. 16. 
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čo bolo vcelku pochopiteľné: nielenže predstavoval najvýznamnejšiu slovenskú ikonickú 

postavu spojenú s dejinami Nových Zámkov, ale v tomto meste sa nachádzal aj jeho hrob. 

Všetko nasvedčuje tomu, že Trnava – predstavitelia samosprávy, osvetoví pracovníci, 

reprezentanti jednotlivých spolkov a trnavská verejnosť vôbec – museli Bernoláka a jeho 

význam pre svoju sebareprezentáciu v plnej šírke ešte len objaviť. V tomto zmysle 

komentoval v roku 1937 význam Trnavy známy maliar a publicista Janko Alexy. 

Upozorňoval, že bernolákovskú tradíciu treba podchytiť ako divotvorný prameň a dať jej 

v prostredí mesta hmatateľný výraz: „Mnoho je bohatstva v Trnave, treba ho len odhaliť 

na svetlo božie, aby sa jagalo, potešovalo a zveľaďovalo [...].“2 

 
Minirýchlokurz dejín Trnavy: od malého Ríma k slovenskému Rímu 
 

Trnava patrí k najstarším mestám na Slovensku. Po bitke pri Moháči (1526), keď 

osmanská moc začala postupne prenikať na územie Uhorského kráľovstva, sa do tohto 

slobodného kráľovského mesta presťahovali významné cirkevné úrady a inštitúcie. Trnava sa 

stala prechodným sídlom ostrihomského arcibiskupa, najvyššieho predstaviteľa katolíckej 

cirkvi v krajine. V roku 1635 začala v meste pôsobiť katolícka univerzita, ktorá sa 

významnou mierou zapísala do dejín kultúry a vzdelanosti na Slovensku i v celom Uhorsku. 

Pôsobili tu viaceré rehole, v meste stáli početné kostoly a kláštory. Oficiálna historická pamäť 

mesta pokladá práve obdobie 17. a 18. storočia za zlatý vek v dejinách Trnavy, ktorá bola 

označovaná ako malý Rím.3 Druhú polovicu 18. storočia poznamenali osvietenské myšlienky, 

ktoré ovplyvnili aj reformnú politiku Márie Terézie. Panovníčka katolícku (jezuitskú) 

univerzitu najprv „poštátnila“, neskôr ju presťahovali do hlavného mesta Uhorska, Budína.4 

Trnava postupne strácala zo svojho predchádzajúceho lesku. Osvietenstvu však môže 

ďakovať za zrod inej tradície – bernolákovskej. Pod vplyvom osvietenských ideí sa totiž 

sformovala skupina slovenských vzdelancov, príslušníkov katolíckeho duchovenstva, ktorí 

pod vedením Antona Bernoláka založili v roku 1792 Slovenské učené tovarišstvo, prvý 

vydavateľský a vzdelávací spolok s celoslovenskou pôsobnosťou. A. Bernolák sa však zapísal 

                                                 
2 ALEXY, Janko. Trnava – mesto neobjaveného bohatstva. In Nový svet, roč. 12, 31. 7. 1937, č. 31, s. 8-9. 
3 V takomto zmysle prezentoval na stránkach tlače minulosť mesta aj jeho starosta J. Vyskočil: „Najslávnejší čas 
Trnavy prišiel za čias protireformácie, keď Peter Pázmány, ostrihomský arcibiskup, založil tu roku 1635 
jezuitskú univerzitu [...].“ VYSKOČIL, Juraj. Trnava. In Nový svet, roč. 12, 31. 7. 1937, č. 31, s. 4. Tento názor 
sa bežne vyskytoval v početných historických, publicistických, či propagačných textoch príslušnej doby. 
4 Práve počas sťahovania univerzity z Trnavy do Budína si študenti údajne spievali latinskú pieseň, v ktorej 
zaznel motív Trnavy ako malého Ríma: „Ergo vale, parva Roma, magnae Romae aemula [...]“ („Teda s Bohom 
[= zbohom, rozlúčkový pozdrav – P. M.], malý Ríme, sok veľkého Ríma, zanechávam opustené strechy tvoje. 
Kráľ mi káže ísť do Budína, do mesta v celom svete známeho. Budeš ešte, jestli sa nemýlim, služobníkom miest 
silnejších.“). Citované podľa DETRICH, Ján. Trnava – stručný nástin minulosti a dnešku. Trnava : G. A. Bežo, 
1929, s. 15. 
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do dejín Slovenska predovšetkým ako kodifikátor prvej podoby spisovnej slovenčiny, ktorú 

nazývame bernolákovčina: v roku 1787 vydal spis Dissertatio philologico-critica de litteris 

Slavorum (Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách). Generácia osvietensky 

orientovaných vzdelancov združených okolo Bernoláka položila základy modernej národnej 

kultúry, na Bernolákov jazykový program v mnohých ohľadoch nadväzoval aj Ľudovít Štúr. 

Bernolák v Trnave nielen istý čas študoval, ale v rokoch 1791 – 1797 aj profesionálne 

pôsobil: zastával tu viaceré cirkevné úrady, predovšetkým bol tajomníkom arcibiskupského 

vikariátu, a popritom sa venoval organizačným prácam a aktivitám, ktoré súviseli 

s Tovarišstvom. V čase vydania svojej jazykovednej rozpravy, teda v roku 1787, však 

nepôsobil v Trnave, ale v Čeklísi (dnes Bernolákovo) neďaleko Bratislavy.5 

V priebehu 19. storočia sa však Trnava čoraz viac ocitala v pozícii malého 

provinčného mesta, ktoré do značnej miery stagnovalo. Zo slobodného kráľovského mesta sa 

v druhej polovici 19. storočia stala mestom so zriadeným magistrátom a v medzivojnovom 

období dokonca oficiálne patrila do kategórie sídiel, ktoré boli označované ako veľká obec.6 

V roku 1870 sa stala sídlom Spolku sv. Vojtecha, ktorý vydával náboženskú literatúru 

a do istej miery nadväzoval na tradíciu Tovarišstva. V tomto období sa začal postupný proces 

premeny sebaobrazu mesta, ktoré začalo byť čoraz častejšie označované ako slovenský Rím. 

Na prelome 19. a 20. storočia sa síce Trnava zaradila medzi tie mestá na západnom 

Slovensku, ktoré vykazovali zvýšenú národnopolitickú aktivitu, najmä v súvislosti 

s parlamentnými voľbami, ale Slováci sa nedokázali presadiť v komunálnej politike, takže 

mesto a mestský život naďalej ovládali a ovplyvňovali promaďarské kruhy. V dôsledku tejto 

skutočnosti mal slovenský Rím navonok maďarskú jazykovú a kultúrnu podobu. V takejto 

situácii zastihol mesto a jeho obyvateľov aj prevrat v roku 1918. 

Spomínanú atmosféru a pocity vzdelaných trnavských Slovákov, ktoré možno 

interpretovať ako frustráciu z protikladu medzi slávnou, údajne slovenskou minulosťou 

Trnavy na jednej strane a neslávnou, pomaďarčenou „tvárou“ súčasnej Trnavy, t. j. Trnavy 

v 80. rokoch 19. storočia, nám ilustrujú verše Andreja Kubinu: 

• 
„Trnava! Ty Rím náš, plný
kostolov a väží, 
sláva tvoja jako vlastná 
na srdci mi leží. 

•• 
Staroslovenské tys mesto, 
list ten ručí za to, 
čo ti písal kráľ Matiáš – 
drahší nám nad zlato. 

 
                                                 
5 Podrobnejšie o Bernolákovi v publikácii HORVÁTH, Pavol. Anton Bernolák (1762 –  1813). Pôvod a osudy 
jeho rodiny. Život a dielo. Bratislava : Bernolákova spoločnosť, Matica slovenská, 1998. 
6 LAŠÁN, Ľudovít. Mesto Trnava a jeho samospráva 1918 – 1938. Bratislava : Obzor, 1969, s. 101, 102. 
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••• 
Odbehla ti pestovaná 
vysoká tu veda; 
veľkňaz, hlavná kapitula
viac tu nezasedá. 

•••• 
Pominula jak sen krásny 
sláva tvoja dávna – 
no dá Boh, že pre Slovákov 
znovu budeš slávna!“7 

 
Kubinove verše sú postavené na kontrapozícii slávnej minulosti a neslávnej súčasnosti 

Trnavy. Autor lamentuje nad nešťastným osudom starobylej Trnavy, ktorá mala kedysi 

slovenský charakter, čoho údajným dôkazom je stredoveký, po slovensky písaný list 

uhorského kráľa Mateja Korvína adresovaný trnavskej mestskej rade.8 V očiach exponenta 

slovenského nacionalizmu, teda autora básničky, má tento list symbolickú hodnotu zlata: 

v identite autora, príslušníka národoveckej komunity, tvorí súčasť nacionalistického 

inštrumentária. 

V ďalších veršoch Kubina pripomína, že Trnava stratila nielen svoj slovenský 

charakter, ale prišla aj o univerzitu („odbehla ti pestovaná / vysoká tu veda“). Nemôže sa 

pochváliť ani prestížnou pozíciou významného cirkevného centra, lebo v meste už nesídli 

najvyšší veľkňaz, teda ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska. Autor však v závere 

básničky vyjadruje svoj optimizmus a vieru v budúcnosť Trnavy, ktorá sa znovu stane 

v očiach Slovákov slávnym mestom. 

Dnešného čitateľa tento veršovaný, umelecky nenáročný text možno prekvapí, lebo sa 

v ňom vôbec nespomína Bernolák či bernolákovci. Pritom sa nám môže bernolákovská 

tradícia, ukotvená v trnavskom prostredí, javiť ako vhodná psychologická náhrada za stratenú 

slávnu (univerzitnú) minulosť.9 Príbeh „bernolákovskej“ Trnavy totiž začleňuje obraz tohto 

mesta do súradníc nacionalistického diskurzu, do rodiaceho sa makropríbehu národných dejín, 

oveľa účinnejším spôsobom, než príbeh „univerzitnej“ Trnavy, keďže trnavská univerzita 

mala nadnárodný charakter. Obrazne povedané, v pomyselnej kolónke „strát a nálezov“ teda 

slovenskí obyvatelia Trnavy, v prvom rade však miestni slovenskí národovci/nacionalisti, 

                                                 
7 [KUBINA, Andrej]. Spevy A. Záhorského. Druhé, rozmnožené vydanie. Trnava : Adolf Horovitz, 1888, s. 37. 
Autor bol v r. 1885 – 1891 správcom Spolku sv. Vojtecha. 
8 V skutočnosti možno jazyk tohto historického dokumentu označiť skôr za slovakizovanú češtinu. Iný slovenský 
autor, ktorý text listu (údajne z r. 1483) publikoval, sa v tejto súvislosti zmieňoval o slovanskom jazyku. 
RÚČKA, Štefan. Trnava čili historicko-miestopisný nástin krutých osudov a pamätností tohoto sl. kr. mesta 
slovenského, a stručný opis zámku a pánstva Fraštáckeho. Skalica : Fr. X. Škarnicel a syn, 1868, s. 62, 63. 
Podobne aj J. Detrich zdôrazňoval skutočnosť, že Matej Korvín si „dopisoval [...] s magistrátom mesta 
po slovensky“. DETRICH, ref. 4, s. 7. 
9 Takto napr. chápal pomyselnú kolonku strát a nálezov príslušník katolíckeho duchovenstva: „Jezuitská 
univerzita [...] opustila Trnavu r. 1777. Stratu hojne nahradilo [Slovenské] Učené Tovaryšstvo, ktoré záslužne sa 
zapísalo hlboko do dejín slovenskej vzdelanosti.“ ZLATOŠ, Štefan. Bernolákovo Tovaryšstvo. In Kultúra, roč. 
9, júl – august 1937, č. 7-8, s. 146. 
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dostali od histórie viac ako stratili. Bernolák a bernolákovci boli totiž pre kreovanie 

slovenskej národnej identity v prostredí tohto mesta predsa len použiteľnejší. 

S intenzívnejším tematizovaním vzťahu Trnava ↔ slovenčina ↔ 

Bernolák/bernolákovci sa však stretávame až od 90. rokoch 19. storočia. Publicistické 

a edičné aktivity slovenských katolíckych národovcov na čele s Františkom Richardom 

Osvaldom vtedy reagovali na nedostatočné ocenenie katolícky profilovaných slovenských 

spisovateľov a básnikov v Dejinách slovenskej literatúry, ktoré v roku 1890 vydal Jaroslav 

Vlček.10 Polemiky okolo Vlčkovej knihy v konečnom dôsledku zvýšili záujem o Bernoláka, 

bernolákovcov a Slovenské učené tovarišstvo a navracali tieto osobnosti, resp. fenomény 

do historickej pamäti, zatiaľ nie celého národa, ale iba sociálnej skupiny národovcov. 

 
Anton Bernolák a komunálna politika národnej pamäti v medzivojnovom období 
 

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik ČSR priniesli Slovákom i samotnému 

mestu Trnava nové možnosti rozvoja. V čase prevratu sa predstavitelia slovenského verejného 

života usilovali o prevzatie politickej moci, veľmi rýchle sa však na program dňa dostali aj 

snahy o poslovenčenie mesta, verejného života a verejných priestorov, teda ulíc, námestí 

a parkov. Dlhodobý proces druhej vlny nacionalizácie verejných priestorov11, teda ich 

dehungarizácie/slovakizácie, ich symbolické „dobytie“, označkovanie a ovládnutie 

napomáhali rôzne procesy, udalosti a rituály, v prvom rade premenovávanie ulíc a námestí.12 

Až neskôr nastúpilo odhaľovanie pamätných tabúľ či stavanie pomníkov, keďže išlo 

o organizačne a finančne náročnejšiu záležitosť. Významnú úlohu pri poslovenčovaní mesta 

a jeho verejného života však mali aj rôzne oslavy, ktoré sa podľa potreby a okolností 

uskutočňovali v uzatvorených priestoroch rozličných spolkov a inštitúcií (napr. škôl), 

v mestskom divadle alebo na verejných priestranstvách mesta. 

Prvý väčší pomník, ktorý v trnavskom prostredí stelesňoval národné oslobodenie 

a vznik ČSR, bol pomník národného hrdinu, generála Milana Rastislava Štefánika. Odhalili 

ho v roku 1924 a stal sa miestom každoročných národných rituálov, ktoré sa so železnou 

                                                 
10 Podrobnejšie pozri napr. VOJTECH, Miloslav. Literárny historik Jaroslav Vlček a utváranie modernej 
slovenskej literárnej historiografie. In Studia Academica Slovaca 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského 
jazyka a kultúry. Eds. Jana Pekarovičová – Miloslav Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 247-
257. 
11 Prvá vlna nacionalizácie verejných priestorov, teda aj pomaďarčovania uličných názvov, prebehla v druhej 
polovici 19. storočia na pozadí dobových snáh o prebudovanie Uhorska na maďarský národný štát, pričom 
prelomovým medzníkom tu bolo rakúsko-uhorské vyrovnanie z r. 1867. 
12 MACHO, Peter. Poznámky k procesu premenovávania ulíc a námestí v Trnave (1918 – 1924). In Acta 
historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, 2008, 11, s. 395-404. 
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pravidelnosťou opakovali 4. mája, teda v deň tragickej Štefánikovej smrti. O päť rokov 

nasledovala výstavba pomníka vojakom padlým na frontoch prvej svetovej vojny (1929) a až 

v roku 1937 bol v rámci celoslovenských osláv odhalený pomník Antona Bernoláka. 

V tejto súvislosti si musíme položiť otázku, prečo bol Bernolákov pomník v Trnave 

postavený tak neskoro, v podstate až v „predvečer“ rozbitia ČSR? Fungoval Bernolák 

v trnavskom prostredí ako národný symbol alebo ako nástroj poslovenčovania Trnavy 

v medzivojnovom období? Rovnako sa musíme pýtať, či a akým spôsobom bol počas celého 

medzivojnového obdobia Bernolák v Trnave pripomínaný, či sa na jeho počesť organizovali 

nejaké pietne spomienky, večierky alebo verejné oslavy. 

V spomínanom období rôzne spolky, inštitúcie, školy jednotlivo, 

vo vzájomnej spolupráci alebo pod vedením osvetového zboru, organizovali podujatia tohto 

druhu na počesť M. R. Štefánika, prezidenta T. G. Masaryka, národných svätcov Cyrila 

a Metoda, náboženského reformátora Jána Husa, príležitostne napr. na počesť básnikov 

Andreja Sládkoviča, Jána Hollého, dramatika Jána Palárika, po ktorom je dnes trnavské 

divadlo pomenované, ale aj českej spisovateľky a veľkej priateľky Slovákov Boženy 

Němcovej a i. Spomedzi významných katolíckych, národne angažovaných osobností sa 

v trnavskom prostredí pripomínal a oslavoval aj Štefan Moyses a Juraj Haulik, ktorým 

odhalili v roku 1929 pamätné tabule.13 

Meno Antona Bernoláka sa však medzi nimi takmer nevyskytovalo. Súviselo to nielen 

so skutočnosťou, že oslavy tohto druhu sa konali spravidla pri okrúhlych výročiach narodenia 

alebo smrti príslušnej osobnosti. Ľahostajný alebo vyslovene negatívny vzťah k Bernolákovi 

podporovali aj dobové názory, rozšírené najmä v okruhu českej inteligencie, ktoré 

najvýznamnejší plod jeho celoživotnej práce, teda spisovnú slovenčinu, dávali do súvislosti 

s jeho údajnými protičeskými a protireformačnými postojmi.14 

Tieto názory sa objavovali v dobovej tlači aj v roku 1937, teda v čase príprav osláv 

150. výročia vzniku bernolákovčiny. Na druhej strane však mnohí aktéri osláv, pochádzajúci 

z radov miestnej katolíckej inteligencie, priamo artikulovali súvislosť a kontinuitu medzi 

Bernolákovými/bernolákovskými aktivitami a trnavskou jezuitskou univerzitou, čo mohlo 

vyvolávať zdržanlivý postoj v protestantských kruhoch. Na pozadie vzniku bernolákovčiny 

                                                 
13 J. Haulika, prvého záhrebského arcibiskupa a chorvátskeho kardinála, označila dobová monografia mesta 
Trnavy za najvýznamnejšieho trnavského rodáka („My Slováci a Slovania za najväčšieho syna Trnavy 
považujeme však dr. Juraja Haulika“). GÁL-PODĎUMBIERSKY, Ján. Osvetová a sociálna práca slovenských 
vodcov národa v Trnave pred r. 1918. In Trnava 1238 – 1938. Trnava : Rada mesta Trnavy, 1938, s. 171. Oslavy 
Š. Moysesa a J. Haulika r. 1929 prekračovali rámec Trnavy, Slovenska i ČSR, lebo sa ich zúčastnila oficiálna 
37-členná delegácia z Juhoslávie. 
14 Už zase Bernolák kohosi straší. In Nový svet, roč. 12, 17. 4. 1937, č. 15, s. 11. 
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a súkromnú spoluprácu katolíckeho kňaza Antona Bernoláka s evanjelickým duchovným 

Michalom Institorisom Mošovským, ktorá bola ovplyvnená osvietenskými princípmi 

tolerancie, upozornili už v roku 1927 Štefan Krčméry a Eugen Klementis: „Dobre je 

zaznamenať takúto vec pri Bernolákovi, o ktorom sa neodôvodnene tvrdieva, že jeho dielo 

vzniklo z odporu proti evanjelikom, poťažne Kralickej biblii.“15 

Oscilácia medzi „jezuitskou“/rekatolizačnou/protireformačnou epochou v dejinách 

Trnavy na jednej strane a osvietenskou érou v histórii tohto mesta sa zrejme podpísala aj 

pod komunálnu politiku pamäti, resp. spomínania/nespomínania na Bernoláka. Paradoxne sa 

však tematizácia a medializácia medzikonfesionálnej spolupráce Bernoláka a Mošovského 

ako určitého normotvorného aktu, ako záväzného vzoru pre príslušníkov národne definovanej 

slovenskej spoločnosti uprostred 20. storočia, konkrétne v medzivojnovom období, nekonala. 

Rozpaky u časti verejnosti však vyvolával predovšetkým predhovor k Bernolákovmu 

päťjazyčnému Slowáru, v ktorom sám autor uvádzal, že cieľom tohto lexikografického diela 

je pomôcť Slovákom, aby si ľahšie osvojili maďarský jazyk.16 Je len pochopiteľné, 

že slovenskí národovci, stúpenci slovenského nacionalizmu, reflektovali a hodnotili 

Bernoláka pod zorným uhlom „pravého“ a nekompromisného národovectva, pričom spravidla 

nechápali, že na konci 18. storočia bola slovenská identita štruktúrovaná iným spôsobom, 

že v komplexe súdobých identifikácií a lojalít fungovala inak než na prelome 19. a 20. 

storočia, prípadne v medzivojnovom období. Ukážkovým príkladom takéhoto 

prézentistického prístupu je silne emotívna a vyhranene odmietavá reakcia voči Bernolákovi 

z roku 1894, ktorá pochádza z pera Tichomíra Milkina (Jána Donovala): „Keď som ja bol 

čítal ešte ako žiak Bernolákovu predmluvu ku Slowáru, nuž ja som hodil sväzok do kúta. 

Tie slová, že písal svoj Slowár len preto, aby sa Slováci čím skoršie  naučili maďarsky, teda 

aby sa pomaďarčili, ostanú vždy tmavou škvrnou v ráze Bernolákovom [...] Mňa vždy srdce 

bolí, keď si pomyslím na Bernoláka , na túto veľkú slabosť jeho charakteru [...].“17 

Z uvedeného citátu je zrejmé, že Bernolák predstavoval pre tohto príslušníka 

katolíckej inteligencie traumatizujúci zážitok a môžeme predpokladať, že aj ďalší slovenskí 

národovci katolíckeho vierovyznania sa museli s týmto fenoménom vyrovnávať. Predhovor 

k Bernolákovmu Slowáru, resp. inkriminovaná pasáž o Slovákoch a maďarčine sa stali 

východiskovým bodom pre vnímanie a hodnotenie samotného Bernoláka.  Dlhé desaťročia 
                                                 
15 KRČMÉRY, Štefan – KLEMENTIS, Eugen. „Moyses a Kuzmány“, spoločná práca katolíkov a evanjelikov 
v slovenskej kultúre. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1927, s. 11.  
16 Odborné polemiky okolo tohto textu pretrvávali aj v druhej polovici 20. storočia, najmä v 60. rokoch 
(D. Rapant, J. Tibenský, J. Chovan a i.). 
17 Citované podľa sekundárneho zdroja – ZLATOŠ, Štefan: Úprimná slovenskosť Bernolákova. In Nové 
Slovensko, roč. 14, č. 40, 9. 10. 1937, s. 1-2. 
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vyvolávala spory a polemiky ohľadne Bernolákovej identity a aj v medzivojnovom období sa 

prostredníctvom nej podsúvala verejnosti otázka, či bol Bernolák maďarón alebo národovec.18 

V tomto kontexte je príznačné, že zatiaľ čo už v roku 1914 Andrej Hlinka navrhoval, 

aby katolícki Slováci na nádvorí Spolku sv. Vojtecha postavili sochu Andreja Radlinského 

(zakladateľa tohto spolku)19 a hneď po vzniku ČSR a poštátnení trnavského gymnázia dostala 

táto vzdelávacia inštitúcia meno po básnikovi Jánovi Hollom, Bernolákovo meno sa 

v podobných súvislostiach v trnavskom prostredí spočiatku príliš neskloňovalo. 

V novembri 1924 však predstavitelia Spolku sv. Vojtecha adresovali mestskej rade 

návrh na premenovanie troch ulíc. Do uličných názvov sa mali dostať mená katolíckych 

kňazov a slovenských národovcov, Andreja Radlinského, Martina Kollára a Antona 

Bernoláka. 

Uvedené historické osobnosti boli interpretovateľné a vnímateľné v rovine národných 

(slovenských), konfesionálnych (katolíckych) či lokálnych (trnavských) dejín. Ich národné, 

kultúrne a náboženské aktivity na pôde Trnavy presahovali úzky lokálny rámec a pri spätnom 

pohľade do minulosti zvyšovali prestíž tohto mesta, zvýznamňovali jeho obraz ako dôležitého 

národného centra pred prevratom 1918. 

Poslanci mestského zastupiteľského zboru však uvedený návrh neschválili. Keďže 

všetky tri osobnosti boli katolíckymi kňazmi, je pravdepodobné, že časť poslancov, najmä tí, 

ktorí boli ľavicovo orientovaní, uvedený návrh dešifrovali ako pokus o „klerikalizáciu“ 

verejných priestorov mesta. Regionálna tlač vtedy obhajovala pôvodné, tradičné názvy ulíc, 

čo správca  Spolku sv. Vojtecha Ján Pöstényi komentoval na stránkach spolkového mesačníka 

Pútnik s neskrývanou iróniou: „Na to shanobenie pamiatky Bernoláka, Radlinského a na ich 

podceňovanie len toľko poznamenávame, že jak p. redaktor [týždenníka Nové Slovensko],20 

tak celý jeho štáb sjedli už toľko slovenského chleba, že by mohli vedieť: kto boli tejto zemi 

Bernolák, Radlinský a [Martin] Kollár. Iste urobili za národ a za slovenskú myšlienku viac 

ako Sokoli, ktorí tu dostali ulicu. Od takýchto ľudí možeme ešte i to, v kultúrnom svete 

                                                 
18 Spracovanie tejto témy by si zaslúžilo oveľa väčší priestor. Tu odkazujem predovšetkým na štúdiu RAPANT, 
Daniel. Maďarónstvo Bernolákovo. Zvláštny odtlačok zo »Slovenského diela 1929 – 30«. Bratislava : vlastným 
nákladom autora, tlačou Slovenskej grafie, 1930. Popredný slovenský historik v nej vyvrátil obvinenia 
Bernoláka z maďarónstva, zároveň však naznačil – hoci to expressis verbis nenapísal – že ho nemožno pokladať 
(na rozdiel od J. Fándlyho či J. Hollého) ani za slovenského národovca. 
19 HANAKOVIČ, Štefan. Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005, s. 214. 
20 Narážka na „českého redaktoríka“ Václava Holoubka, pôvodne redaktora týždenníka Slovensko, neskôr 
vydavateľa týždenníka Nové Slovensko, ktorého predstavitelia Spolku sv. Vojtecha zaraďovali medzi 
tzv. českých pokrokárov. 
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nevídaného očakávať, že jednoho dňa na »historickú pamiatku« dostane [niektorá] ulica 

Trnavy meno po Jánovi Žiškovi , ktorého voje vyrabovaly ju, vypálily a zničily.“21 

Na valnom zhromaždení Spolku sv. Vojtecha veľmi emocionálne reagoval na „kauzu“ 

neschválených urbanoným známy politik, katolícky kňaz Ferdinand Juriga, ktorý protestoval 

proti „takýmto počínaniam ľudí, ktorí zhanobujú pamiatku našich národovcov“.22 

Anton Bernolák dostal „svoju“ tabuľku až v roku 1927, kedy bola po ňom 

pomenovaná ulica, ktorá sa nachádzala mimo historického centra. V okrajových štvrtiach 

Trnavy dostali v tom čase „svoje“ ulice aj Ľudovít Štúr či básnik Andrej Sládkovič.23 

Frustráciu časti lokálnych elít, ktoré zrejme vnímali ako určitú krivdu skutočnosť, 

že vo verejnom priestore mesta s prevahou katolíckeho obyvateľstva nie je Bernolák 

dostatočne viditeľný, odstránil až Bernolákov pomník, vybudovaný v roku 1937. 

Tematizácia, medializácia a symbolická inštrumentalizácia Bernoláka ako 

významného slovenského národovca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny, ktorý však 

pôsobil aj ako katolícky kňaz, súvisela okrem iného aj so zmenami spoločenskej atmosféry 

a politickej situácie na komunálnej i celonárodnej, resp. celoštátnej úrovni. 

O vzťahu medzi štátom a cirkvou sa na pozadí Bernolákových osláv vyjadril napr. 

katolícky kňaz a funkcionár Slovenskej národnej strany, Anton Kompánek: „V roku 

Bernolákových osláv želáme si, aby Slovensko malo veľa-veľa kňazských národných 

pracovníkov, uznaných nielen slovenskáým ľudom, ale i štátnymi predstaviteľmi 

a aby spolupráca štátu s cirkvami bola čo najužšia na trvalé zabezpečenie našej národnej 

slobody a štátnej samostatnosti. Početné činy vlády v cirkevno-politickom živote v posledných 

rokoch, ako napr. modus vivendi a čo s ním súvisí, tiež cesty prezidenta dr. Beneša 

po Slovensku, kde ho najviacej kňazi vítali, aj v iných zemiach republiky napĺňajú nádejou, 

že tomu tak už je a aj bude.“24 

V kontexte symbolickej inštrumentalizácie Bernoláka sa stal prelomovým rok 1936, 

a to hneď pri dvoch navzájom od seba nezávislých príležitostiach. Súčasťou celonárodných 

osláv Ľudovíta Štúra, ktoré sa niesli v réžii autonomistov, a sústredili sa najmä do Štúrovho 

                                                 
21 Citované podľa POSTÉNYI, Ján. Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava : Nákladom Spolku sv. Vojtecha, 1930, 
s. 68, poznámka č. 1. 
22 Tamže. 
23 Uzavretie Rady mesta Trnavy, 20. 12. 1927. Pomenovanie ulíc a námestí. Štátny archív Bratislava, pobočka 
Trnava (ďalej: ŠA-TT), fond Mestský úrad v Trnave (ďalej: F-MsÚ-TT), Administratívne spisy (ďalej: Adm. 
sp.) 1927, 2. kartón (ďalej: k.), číslo (ďalej: č.) 3493. 
 Skutočnosť že v prvom kole premenovávania trnavských ulíc (r. 1919) sa do miestnej urbanonymnej 
nomenklatúry nedostal nielen („katolícky“) Bernolák, ale ani („evanjelický“) Štúr, signalizuje, že bádateľ by mal 
byť opatrný pri hodnotení procesu zabúdania/obchádzania Bernoláka, ktorý minimálne časť trnavskej verejnosti 
vnímala ako marginalizáciu katolíckeho symbolu. 
24 Nový svet, roč. 12, 19. 6. 1937, č. 24, s. 10-11. 
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rodného kraja (Uhrovec, Bánovce nad Bebravou), bola aj slávnosť kladenia základného 

kameňa rímsko-katolíckeho učiteľského internátu, ktorý pomenovali po Antonovi 

Bernolákovi.25 Samotné Štúrove oslavy vyvrcholili veľavravným symbolickým rituálom, 

uctením si pamiatky A. Bernoláka a položením vencov na jeho hrob v Nových Zámkoch.26 

Manifestovala sa tým nielen predstava národnobuditeľskej kontinuity (čo Bernolák 

v jazykovom programe začal, to Štúr dokončil), ale aj rovnocennosť obidvoch národných 

symbolov, pochádzajúcich z dvoch odlišných konfesionálnych prostredí. 

V tom istom roku navštívil Trnavu prezident republiky Edvard Beneš: starosta ho vítal 

na pôde mesta, ktoré sa hrdilo tradíciou univerzity i Slovenského učeného tovarišstva, 

ale dôležitá bola aj tá skutočnosť, že sám prezident na tieto historické míľniky, resp. lokálne 

a zároveň celonárodné miesta pamäti vo svojom prejave poukázal: „Nie je možné prehliadať 

význam, ktorý mala [Trnava] koncom 18. a počiatkom 19. storočia pre slovenské obrodenie. 

Ačkoľvek ďalší vývoj slovenského ľudu bol neskoršie ovlivňovaný inými cestami a smermi, 

nesmieme zabudnúť na dobrú snahu a veľkú prácu, ktorú Bernolák a jeho družina vykonali, 

nesmieme zabúdať, čím bývala Trnava Slovensku ako mesto univerzitné a čím je Trnava 

Slovensku kultúrne, hospodársky, národne i dnes.“27 

 
„Bernolákov zjav dostal sa na výslnie našej lásky.“ 
150. výročie vydania Dizertácie – impulz pre usporiadanie Bernolákových osláv 
 

V januári 1937 sa v trnavskej tlači objavila výzva, aby si Slovensko slávnostným 

spôsobom pripomenulo 150. výročie vydania Bernolákovho kodifikačného spisu, teda jeho 

Filologicko-kritickej rozpravy o slovenských písmenách. Pôvodcami tejto iniciatívy boli 

predstavitelia Národohospodárskej župy západoslovenskej, ktorí už v decembri 

predchádzajúceho roka urobili v tomto smere prvé kroky. Jeden z jej funkcionárov Pavol 

Teplanský dodatočne vysvetľoval: „Toto významné výročie mala na zreteli naša 

Národohospodárska župa západoslovenská, ktorá si všíma nielen hospodárske a sociálne 

požiadavky svojho kraja, ale venuje veľkú pozornosť aj duchovným a kultúrnym hodnotám 

a potrebám nášho slovenského západu. A pretože prvá žiara vychádzajúceho slnka nášho 

národného obrodenia vyšla tu na západnom Slovensku, bolo správne, že práve 

                                                 
25 Pozri napr. Slávnosť odhalenia prvého pomníka Štúrovho. In KURTHA, V. H. (ed.). Štúrov rodný kraj. Vydal 
k Štúrovým jub. oslavám v Bánovciach a v Uhrovci 29. a 30. augusta 1936 Prípravný kruh pre organizáciu 
slovenských mladých národovcov. Nákladom prípravného výboru. B. m., [1936]. 
26 Po stopách Bernolákových. In Slovenský denník, roč. 19, 5. 9. 1936, č. 204, s. 5. 
27 Citované podľa Trnava 1238 – 1938. Trnava : Rada mesta Trnavy, 1938, s. 247. 
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Národohospodárska župa západoslovenská dala v minulom roku podnet k tohoročným 

jubilejným oslavám Bernolákovým.“28 

Týždenník Nové Slovensko označil v januári 1937 Bernoláka za „nášho veľkého 

národného buditeľa a tvorcu prvých počiatkov samostatného spisovného jazyka slovenského“ 

a informoval verejnosť o ustanovujúcej porade Jubilárneho výboru Bernolákových osláv, 

ktorá bola zvolaná práve do Trnavy, „bývalého sídla [Slovenského] Učeného Tovarišstva“.29 

Predsedom Jubilárneho výboru sa stal poslanec Národného zhromaždenia za agrárnu 

stranu Pavol Teplanský, rodák z Trnavy a jeden z iniciátorov pripravovaného podujatia. 

Do výboru boli delegovaní mnohí predstavitelia verejného života, zástupcovia samosprávy, 

úradov, vzdelávacích inštitúcií a spolkov (napr. Univerzita Komenského, Matica slovenská, 

Spolok sv. Vojtecha, Osvetový zväz pre Slovensko, Slovenská liga, Spolok profesorov 

Slovákov, Okres Trnava, trnavské gymnázium atď.). Už tento krok mal signalizovať, 

že oslavy nebudú len lokálnou či regionálnou záležitosťou, ale že organizátori im prisudzujú 

široký celonárodný význam. 

V liste, ktorý Jubilárny výbor adresoval mestskému „parlamentu“ začiatkom februára, 

sa argumentovalo v prospech usporiadania Bernolákových osláv nielen kultúrnymi či 

duchovným potrebami mesta Trnavy a celého Slovenska, ale organizátori očakávali, 

že Trnava bude z tohto podujatia profitovať aj ekonomicky: „[...] jubilejné oslavy 

A. Bernoláka majú pre Trnavu a jej okolie mimoriadny význam. Jubilejné oslavy Bernolákove 

značia pre Trnavu prínos jednak kultúrnych hodnôt, pretože týmito oslavami sa Trnave 

naskytuje jedinečná možnosť vydobyť si v kultúrnom a národnom živote štátu takú pozíciu 

kultúrneho strediska, ktorá jej podľa svojej slávnej minulosti právom prislúcha, jednak značia 

tieto oslavy pre Trnavu a jej okolie príliv hodnôt materiálnych, pretože týmito oslavami iste 

vprúdi do Trnavy zvýšený ruch a život obchodný.“30 

Prízvukovanie finančného a hospodárskeho prínosu bolo namieste, lebo citovaný list 

je vlastne oficiálnou žiadosťou výboru o poskytnutie pozemku a peňažnej podpory. 

Hlasovanie mestského zastupiteľstva o tejto žiadosti prebehlo k spokojnosti funkcionárov 

                                                 
28 TEPLANSKÝ, Pavel. Pripravujeme Bernolákove oslavy. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 13, 27. 3. 1937, s. 1-2. 
29 Vstupujeme do slávnostného roku Bernolákovho. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 4, 23. 1. 1937, s. 1-2. J. 
Šimončič identifikuje autora článku, ktorý sa skrýva pod značkou „dr. H.“ ako Henricha Barteka, jazykovedca, 
ktorý v Jubilárnom výbore Bernolákových osláv zastupoval Maticu slovenskú. ŠIMONČIČ, Jozef. 
Bernolákovské oslavy v Trnave roku 1937. In CHOVAN, Juraj (ed.). Pamätnica Antona Bernoláka. Martin : 
Matica slovenská 1992, s. 218. 
30 List Jubilárneho výboru Bernolákových osláv (ďalej: JVBO) v Trnave – Zastupiteľskému zboru mesta 
Trnavy. Trnava, 6. 2. 1937. ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. spisy 1938, k. 3, č. 1023: Oslavy 20. výročia trvania 
Československej republiky a oslavy 700. výročia povýšenia Trnavy na mesto (poznámka: citovaný dokument bol 
do tohto spisového obalu zrejme vložený sekundárne alebo omylom). 
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Jubilárneho výboru, lebo mesto sľúbilo zadarmo poskytnúť mestský pozemok 

na Univerzitnom námestí a poslanci odsúhlasili aj subvenciu vo výške 50.000 Kč. 

Nepochybne tak urobili pod dojmom informácií, že rovnaké finančné obnosy sa na tento účel 

už predtým zaviazali poskytnúť aj krajinský prezident a trnavský okres. Trnavská tlač 

spomínané hlasovanie komentovala veľmi lakonicky, keď konštatovala, že za uvedený návrh 

„hlasovali všetci prítomní členovia [mestského zastupiteľstva] okrem komunistov“.31 

Verejnosti tak sprostredkovala názor, že komunistickej strane sú národné záujmy a kultúrne 

hodnoty ľahostajné, hoci negatívny postoj členov tejto politickej strany pravdepodobne 

vyplýval skôr zo skutočnosti, že mestská „kasa“ nedisponovala požadovaným obnosom, 

keďže v rozpočte mesta na rok 1937 sa pôvodne s takouto výdajovou položkou nerátalo. 

Zastupiteľský zbor musel zaviazať mestskú radu, aby hľadala konkrétne riešenie tohto 

problému, pričom jednu alternatívu predstavovala krátkodobá pôžička mesta: mesto si teda 

malo od banky požičať peniaze, aby ich mohlo darovať na výstavbu Bernolákovho 

pomníka.32 

To ale nebol jediný problém, ktorý prípravu osláv sprevádzal. Prvé disharmonické 

tóny však prekryli potešujúce informácie, keď sa Trnavčania dozvedeli, že záštitu nad celým 

podujatím prevzal československý premiér Milan Hodža, prvý Slovák na tomto poste. Značná 

časť verejnosti i tlače prijala s uznaním prísľub predsedu vlády, že sa osobne zúčastní 

Bernolákových osláv, čím sa pochopiteľne zvýšila prestíž pripravovaného podujatia 

v celoštátnom rámci: „Okolnosť táto je ale príkazom, aby sa pri týchto oslavách sišiel 

jednotne celý národ a celé Slovensko.“33 

Samotné oslavy spomínaného výročia sa neobmedzovali len na Trnavu, ale podobné, 

väčšie či menšie podujatia sa pripravovali aj v iných obciach a mestách (napr. Bratislava, 

Brezno, Čeklís, Horná Súča, Kremnica, Levice, Liptovský Sv. Mikuláš, Naháč, Námestovo, 

Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Púchov, Slanica, Spišská Nová Ves, 

Topoľčany, Trenčín, Záblatie a i.). Rôzne odbory a komisie Jubilárneho výboru pripravovali 

a iniciovali početné sprievodné akcie v podobe výstav, prednášok, rozhlasových relácií, 

propagačných a edičných podujatí (vydanie odborných publikácií i popularizačných diel 

                                                 
31 Zo zast. sboru mesta Trnavy. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 9, 27. 2. 1937, s. 1-2. Zaujímavá je skutočnosť, 
že návrh hlasovaním podporili okrem poslancov za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu napr. aj zástupcovia 
sociálnych demokratov či Židovskej strany. Tieto informácie som čerpal z nasledujúceho prameňa: Z riadneho 
valného shromaždenia zastupiteľského sboru mesta Trnavy, vydržiavaného dňa 20. februára 1937 [zápisnica]. 
ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1938, k. 3,  č. 971, Bernolákove oslavy. 
32 Tamže. 
33 Protektorom Bernolákových osláv predseda vlády dr. Milan Hodža. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 10, 6. 3. 
1937, s. 5. 
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pre ľudové vrstvy34), v podobe výroby a masovej distribúcie jubilejných odznakov atď. 

Uvažovalo sa dokonca aj o vydaní poštových známok s bernolákovským motívom, ale táto 

predstava sa nakoniec neuskutočnila. Ministerstvo pôšt a telegrafov v Prahe však vydalo sériu 

korešpondenčných lístkov s motívom Trnavy.35 

Jubilárny výbor na stránkach tlače vyzýval slovenskú verejnosť, aby mestské a obecné 

zastupiteľstvá pomenúvali verejné priestranstvá, inštitúcie či spolky po Bernolákovi. Tieto 

akty mali prispieť k upevneniu Bernoláka ako národného symbolu v historickej pamäti 

slovenského obyvateľstva: „[...] nech nie je obce alebo mesta na našom Slovensku, ktorá by 

nepomenovala svoju školu, ulicu, námestie, sad, kultúrny spolok atď. menom Bernoláka. 

Jubilárny výbor Bernolákových osláv vyzýva vyše 5400 obcí na Slovensku, aby úradne 

oznámily, že zvečnia takto pamiatku otca spisovnej slovenčiny. Mená obcí budú postupne 

uverejňované v denných časopisoch a vpísané do zlatej knihy, ktorá bude dňa 10. okt. t. r. 

protektorom osláv min[isterským]. preds[edom]. dr. M. Hodžom slávnostne vložená 

do základov Bernolákovho pomníka v Trnave.“36 

Trnava išla v tomto smere príkladom a mestský park, v ktorom bol v roku 1937 

odhalený pomník „otcovi spisovnej slovenčiny“, dostal názov Bernolákov sad. Situácia však 

zrejme nebola až taká idylická a na lokálnej úrovni pravdepodobne dochádzalo k rôznym 

treniciam, ktoré boli politicky či ideologicky motivované, a pripomínali spor o trnavské 

urbanonymá z roku 1924. V tlači sa napr. objavili správy o prípade školy v Čeklísi: 

do obecného zastupiteľstva bol podaný návrh, aby novostavbu školy pomenovali 

po Bernolákovi, ale tzv. pokrokári, ktorých anonymný autor ironicky označuje ako „soudruzi 

a bratři“, sa ho usilovali paralyzovať podaním vlastného návrhu, aby škola dostala meno 

po T. G. Masarykovi, ktorý prednedávnom zomrel, alebo po súčasnom prezidentovi 

E. Benešovi: „Kalkuluje sa, že veď proti pomenovaniu školy po Masarykovi alebo Benešovi 

nikto sa nepostaví, aby neupadol do podozrenia [z] protištátnosti. Múdre hlavy do kapusty 

nevedia, že pocta nebohému, ale pre náš národ nesmrteľnému prezidentovi osloboditeľovi 

alebo terajšej hlave štátu sa neprejavuje tak, že odstrčí sa slovenský dejateľ, majúci nejaký 

vzťah k [príslušnému]  miestu. Piadimužíci ducha, nelámte si hlavu! Váš duševný horizont sa 

nedotýka výšin, v ktorých sa pohyboval Masaryk.“37 

                                                 
34 Pozri napr. publikáciu BARTEK, Henrich. Anton Bernolák 1787 – 1937. Trnava : Jubilárny výbor 
Bernolákových osláv, 1937. 
35 Korešpondenčné lístky k Bernolákovým oslavám. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 35, 4. 9. 1937, s. 4. 
36 Uctite si pamiatku veľkých mužov! (Upozornenie slovenským obciam). In Nové Slovensko, roč. 14, č. 18, 1. 5. 
1937, s. 2. 
37 Bernolákova škola v Čeklíse. In Nový svet, roč. 12, 16. 10. 1937, č. 41, s. 15. 
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Prípravy na oslavy boli v plnom prúde, tlač apelovala na obyvateľov, aby sa ich 

zúčastnili v čo najväčšom počte: „Slovenky, Slováci, príďte do Trnavy 10. októbra t. r. chcete 

vidieť, že nás je mnoho, že v tisícoch a stotisícoch slovenských sŕdc horí ten istý plameň 

rodoľubstva ako vo Vašom srdci? Príďte načerpať sily na boj proti národnej ľahostajnosti, 

príďte počuť, že sme národom, ktorý má svoju veľkú a slávnu minulosť.“38 

Je teda evidentné, že jedným zo základných impulzov pre usporiadanie osláv bola 

snaha o posilnenie slovenskej národnej identity. Na stránkach tlače sa často zdôrazňovalo, 

že „zdravý“ slovenský nacionalizmus nie je pre republiku prekážkou či hrozbou, ale naopak: 

jeho pestovanie a rozvíjanie povedie ku konsolidácii vzájomného pomeru medi Slovákmi 

a Čechmi, zároveň však posilní medzinárodné postavenie ČSR v stredoeurópskom priestore. 

Toto presvedčenie nepochybne zdieľali aj samotní iniciátori a usporiadatelia Bernolákových 

osláv: trnavské slávnosti mali posilniť historickú pamäť a národné sebavedomie Slovákov 

a zvýznamniť pozíciu Slovenska v československom kontexte.39 Tento moment 

podčiarkovala aj skutočnosť, že osláv sa osobne zúčastnil Milan Hodža, jeden 

z najvýznamnejších politických a vládnych činiteľov ČSR. 

Bernolák teda vstúpil do oficiálneho symbolického inštrumentária, aj keď popravde 

treba skonštatovať, že v ňom bol prítomný takpovediac iba jednou nohou. Symbolické 

reprezentácie Bernoláka sprevádzala nielen patetická rétorika, ale aj idealizácia, miestami až 

sakralizácia: „Bol to Anton Bernolák, mladý katolícky kňaz, ktorý tu, medzi hradbami tohto 

staroslávneho mesta pôsobil a vyrástol nám ako apoštol novej národnej viery 

a povedomia!“40 

V kontexte medializácie Bernoláka ako „národného velikána“ sa stretávame nielen 

s veľkou dávkou pátosu, či gýčovitej štylizácie, ktorá dnešnému čitateľovi spravidla vyvoláva 

na tvári úsmev. Pôvaby dobovej rétoriky by nás však nemali odrádzať, ale naopak, môžeme 

ich pokladať za výzvu rozšíriť výskum problematiky festivít aj týmto smerom. Nevšedná, 

sviatočná atmosféra osláv si predsa vyžadovala aj „sviatočný“ jazyk. 

 
 

                                                 
38 Program celonárodných jubilejných osláv Bernolákových v Trnave. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 40, 9. 10. 
1937, s. 4. 
39 „S prácami sa už započalo a môžeme očakávať, že pri toľkej účasti našich popredných kultúrnych činiteľov 
budú mať Bernolákove oslavy nielen dôstojný priebeh, ale zároveň ukážu, že Slovensko sa prebúdza k novej ére 
silného, zdravého a moderného nacionalizmu, ktorého menovite v dnešnej dobe, plnej ideových zmätkov 
a nepokojov, toľko potrebujeme.“ Čl. – Vstupujeme do slávnostného roku Bernolákovho. In Nové Slovensko, 
roč. 14, č. 4, 23. 1. 1937, s. 1-2. 
40 Túto myšlienku vyslovil pri otvorení trnavskej slávnosti P. Teplanský. Čl. – Odhalenie pomníka Antona 
Bernoláka. Dr. Milan Hodža: „Musíme aj na terajšom Slovensku uplatniť zásadu priateľskej a bratskej 
súčinnosti“. In Hlas slovenskej samosprávy, roč. 5, október 1937, č. 10, s. 92-94. 
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Kam ho postaviť? Problémy s umiestnením Bernolákovho pomníka 
 

Jubilárny výbor sa uzniesol, že pri príležitosti Bernolákových osláv bude v Trnave 

postavený a odhalený aj pomník tomuto národnému velikánovi a vypísal verejnú anonymnú 

súťaž. Špeciálna komisia na čele s predsedom pomníkového odboru, okresným náčelníkom 

Jánom Beňovským, vybrala na základe tejto súťaže návrh trnavského umelca, akademického 

sochára Jána Koniarka, ktorý pre mesto Trnavu pracoval už v minulosti (pomník 

M. R. Štefánika a pomník padlým vojakom).41 

Od začiatku sa pozornosť organizátorov i širšej verejnosti sústreďovala na otázku, 

kde bude pomník postavený. Všeobecne panoval názor, že najvhodnejším verejným 

priestorom pre umiestnenie Bernolákovej sochy bude Univerzitné námestie. Nielenže išlo 

o širšie centrum Trnavy s budovami, ktoré pripomínali zlatý vek tohto mesta (bývalá 

univerzita, univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa), ale na tomto námestí stáli aj historické 

objekty, ktoré priamo pripomínali pamiatku A. Bernoláka, napr. budova kráľovskej akadémie, 

v ktorej Bernolák istý čas študoval. 

Celkové náklady na zorganizovanie osláv a postavenie pomníka boli vyčíslené 

na 250.000 korún. Finančné prostriedky získané od mesta, okresu a iných subjektov nemohli 

pochopiteľne postačovať. Preto sa začala verejná peňažná zbierka, ktorá prebiehala nielen 

na území Slovenska, ale aj v českých krajinách. Prispievali jednoduchí ľudia, robotníci, 

roľníci, školská mládež, inteligencia, rôzne inštitúcie, farnosti, spolky i obce. Tlač 

prízvukovala, že v Čechách a na Morave sa do zbierky zapojila predovšetkým inteligencia. 

Konkrétne sa vyzdvihoval finančný príspevok ministra zahraničných vecí Kamila Kroftu, 

ktorý bol pôvodným povolaním historik: „Minister zahraničia dr. K. Krofta iste ako historik 

pozná dobu Bernolákovu a vie si oceniť dielo, ktoré Bernolák vykonal pre záchranu troch 

milionov slavianskych duší pred maďarizačným náporom. Tomuto svojmu kladnému chápaniu 

Bernolákovej činnosti dal aj vonkajší výraz tým, že na Bernolákov pomník v Trnave venoval 

v týchto dňoch za svoju osobu značnú sumu. Za túto veľkodušnosť a obetavosť Jub. výbor 

Bernolákových osláv pánu ministrovi zvlášť poďakoval.“42 

                                                 
41 Podrobnejšie o ňom v ŠTEFUNKO, Fraňo: Ján Koniarek. Črty o jeho živote a diele. Bratislava : Slovenské 
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955. K téme osláv a pomníka M. R. Štefánika v Trnave pozri MACHO, Peter: 
Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu v historickej pamäti. Bratislava : 
Historický ústav SAV v Prodama, 2011. 
42 Minister dr. K. Krofta pamiatke Bernolákovej. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 35, 4. 9. 1937, s. 4. Podrobnejšie 
o Kroftovom vzťahu k Slovensku pozri HANSAL, Josef. Kamil Krofta a Slovensko. In: SLEZÁK, Lubomír – 
VLČEK, Radomír (eds.). K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka. 
Praha : Historický ústav AV ČR, 1996, s. 97-103. Autor pripomína, že Krofta r. 1935 napísal spis o vývine 
národného vedomia Čechov a  Slovákov. Vznikol na základe jeho prednášky, na ktorú ho do Bratislavy 
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Hoci bol Bernolákov pomník v prvom rade srdcovou záležitosťou slovenských 

katolíkov, podpora prichádzala aj z prostredia iných konfesií. Napriek tomu, že som túto 

stránku prípravnej fázy osláv systematicky nesledoval, v regionálnej tlači som zaregistroval 

viaceré takéto prípady: zbierka prebiehala napr. na evanjelických ľudových školách v Trnave, 

Krajnom a Istebnom, noviny informovali aj o peňažnom príspevku poslanca Národného 

zhromaždenia za agrárnu stranu (evanjelika) Ján Ursínyho; dokonca sa objavila informácia 

o príspevku (bližšie neidentifikovanej) židovskej náboženskej obce z Bratislavy.43 Funkcionár 

Slovenskej národnej strany, katolícky kňaz Anton Kompánek v tejto súvislosti poukazoval 

na potešiteľný fakt, že „Bernoláka oslavujú nielen katolíci, ale aj evanjelici, nielen 

konzervatívne Slovensko, ale aj tí, ktorí v kultúrnych otázkach stoja na stanovisku radikálnom 

– ako sa povie – pokrokovom.“44 

Napriek horúčkovitým prípravám a veľkému optimizmu sa čoskoro objavili problémy 

väčšieho rázu, ktoré dokonca podľa vyjadrenia niektorých členov Jubilárneho výboru mohli 

ohroziť uskutočnenie osláv v stanovenom termíne. Problémy okolo Bernolákovho súsošia 

odštartovalo odporúčanie pomníkového odboru, aby sochár J. Koniarek priviezol 

na Univerzitné námestie prenosnú maketu pomníka. Špeciálna komisia, v ktorej boli okrem 

členov Jubilárneho výboru zastúpení aj pamiatkári a architekti, mala na tvári miesta posúdiť 

možné interakcie pripravovaného pomníka s architektúrou a priestorovým usporiadaním 

námestia. Koniarek tak urobil 20. augusta 1937 a komisia po vykonaní obhliadky vyniesla 

verdikt, ktorý trnavskú verejnosť nepotešil: historik umenia a zástupca pamiatkárov Vladimír 

Wagner vyhlásil, že „vzhľadom na dimenzie budovy Inv.[alidského] kostola45, sochy 

a Univerzity a vzhľadom na ich architektúru Pamiatkový úrad nedovolí, aby socha na tomto 

priestore bola postavená“.46 

Wagner argumentoval predovšetkým tým, že pomník bude rušiť pohľad na umelecky 

vzácne priečelie kostola. Vzniknutú situáciu chcel riešiť hneď zahorúca architekt Juraj 

Tvarožek, ktorý navrhoval, aby pomník umiestnili nie pred kostol, ale o niekoľko metrov 

                                                                                                                                                         
vo februári 1934 pozvalo Ústredie slovenského katolíckeho študentstva. V kontexte témy tohto príspevku je 
zaujímavá skutočnosť, že spomínané Ústredie bolo zastúpené aj v JVBO. 
43 Na Bernolákov pomník v Trnave prispeli. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 29, 24. 7. 1937, s. 3 a č. 31, 7. 8. 
1937, s. 5-6. 
44 Nový svet, roč. 12, 19. 6. 1937, č. 24, s. 10. 
45 Invalidský kostol = univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa. Ide o unikátnu sakrálnu stavbu raného baroka 
v slovenskom prostredí. 
46 Zápisnica o rokovaní užšej komisie pre postavenie pomníka na Univ. námestí v Trnave, dňa 20. augusta 1937 
o 16. hod. ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1937, k. 1, č. 220, Bernolákove oslavy v roku 1937. Za zmienku stojí 
skutočnosť, že obhliadky sa okrem V. Wagnera a J. Koniarka zúčastnili aj architekt Juraj Tvarožek, Mikuláš 
Schneider Trnavský (za pomníkový odbor JVBO), Dominik Drgoň (za poriadateľský výbor JVBO) a Koloman 
Geraldini (tajomník JVBO). 
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ďalej, pred budovu štátnej meštianskej školy (tzv. Adalbertinum). Tvarožkovo kompromisné 

riešenie – pomník by zostal na námestí, ale nestál by priamo pred kostolom – sa nakoniec 

nepresadilo. 

Existovali samozrejme aj iné alternatívy riešenia tejto patovej situácie. Do úvahy 

prichádzali predovšetkým dve možnosti: 1/ umiestnenie Bernolákovho súsošia do parku 

pri železničnej stanici; 2/ postavenie pomníka za mestskými hradbami pri Františkánskej 

bráne. Keďže pri prvej alternatíve sa predpokladali zdĺhavé rokovania s majiteľom pozemku, 

železničnou správou, Jubilárny výbor sa nakoniec priklonil k druhej možnosti. 

Reagoval okamžite: v snahe zabrániť časovému sklzu sa hneď na druhý deň 

po obhliadke nakašírovaného modelu súsošia na Univerzitnom námestí obrátil s naliehavou 

žiadosťou na radnicu, aby na svoje náklady urýchlene upravila priestor pred meštianskou 

školou, ale o niekoľko dní neskôr, keď sa definitívne rozhodlo o umiestnení pomníka 

za hradbami mesta, pôvodnú žiadosť odvolal a vyslovil nové požiadavky. Situácia 

pripomínala zľudovelé výroky staručkého kráľa zo známej českej rozprávky (odvolávam, 

čo som odvolal). 

Nevedno, čo všetko z týchto rokovaní, oficiálnych žiadostí a ešte oficiálnejších 

rozhodnutí preniklo na verejnosť, ale konečné riešenie lokalizácie pomníka pravdepodobne 

spôsobilo šírenie rôznych fám a klebiet, na ktoré musela v záujme upokojenia situácie 

reagovať aj tlač. 

V týždenníku Nové Slovensko sa najprv objavila správa o tom, že Jubilárny výbor 

„[...] rozhodol na svojej poslednej schôdzi, aby pomník Bernolákov postavený bol 

v promenáde pri Františkánskom kostole. Toto miesto sa už pripravuje a jub. výbor tvrdí, 

že to bude najkrajší kútik Trnavy. Nám sa toto miesto nepozdáva za najvhodnejšie, ale je už 

rozhodnuto a preto si počkáme s konečným posudkom až bude pomník stáť. Základy sa už 

kopú. Sú 6m hlboké. Dno sa vyplňuje železobetonom. Základ sa bude skladať z niekoľkých 

vrstiev rôzneho stavebného materiálu, aby sa dosiahlo stability pre pomník veľkých rozmerov. 

Na tieto prípravné práce chodí sa už teraz prizerať mnoho zvedavých Trnavanov“.47 

Táto správa však zrejme verejnosť príliš neuspokojila. Jej autor predsa sám zdôraznil, 

že nové miesto sa „nám [...] nepozdáva za najvhodnejšie“, hoci priamo neuviedol, kto je to 

„my“, teda v mene koho sa vyjadruje; rovnako však nenapísal, čo tomuto „placu“ vyčíta . 

Ak sa totiž v súvislosti s Univerzitným námestím oficiálne argumentovalo, že ide o tiché 

miesto, na ktorom by pomník pôsobil dojmom, ako by tam bol „odložený“, tak v súvislosti 

                                                 
47 Kde bude stáť v Trnave Bernolákov pomník?  In Nové Slovensko, roč. 14, č. 38, 25. 9. 1937, s. 5. 
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s definitívne vybratým miestom pri Františkánskej bráne sa vynárali názory, ktoré šteklili 

verejnú mienku, že totiž Bernolák bude „vyhodený“ za hradby mesta, na jeho perifériu. 

Základ pre konšpiračnú teóriu bol na svete, ale nijaká relevantná politická skupina 

či strana sa ho neujala – Bernoláka ako národný symbol a pomníkové sťahovanie, nehodné 

zakladateľa spisovnej slovenčiny, nikto nevyužil ako nástroj politického boja na komunálnej 

či celoslovenskej úrovni. 

Dnes sa už asi nedozvieme, akú motiváciu tieto fámy pripisovali „vyhadzovačom“ 

pomníka; hypoteticky však môžeme predpokladať, že aspoň časť trnavskej populácie vnímala 

proces hľadania vhodného miesta pre Bernolákov pomník na pozadí skúseností 

z predchádzajúcich rokov, kedy sa v mestskom zastupiteľstve rozhodovalo o uličných 

názvoch, teda pod dojmom neschválenia urbanonyma Bernolákova ulica v širšom centre 

mesta (1924), resp. pod dojmom rozhodnutia pomenovať po Bernolákovi ulicu v okrajovej 

časti mesta, teda na periférii Trnavy (1927). Údajné „vyhodenie“ Bernolákovej sochy 

za hradby starého mesta v roku 1937 sa mohlo javiť ako analógia s predchádzajúcimi 

negujúcimi a marginalizujúcimi aktami. 

Zo strany Jubilárneho výboru, jeho pomníkového odboru, spomínanej komisie, 

ale konkrétne ani zo strany V. Wagnera však určite nešlo o nejaký zlý úmysel. Zástupca 

pamiatkárov si jednoducho iba plnil svoju povinnosť, navyše aj v propozíciách verejnej 

súťaže, ktoré tento výbor vydal, sa zdôrazňovalo, že autor pomníka „musí [...] brať zreteľ 

na okolitú architektúru“.48 V tomto prípade teda možno obrazne povedať, že nadšenie 

organizátorov „ukázalo prstom“ na Univerzitné námestie skôr než sa niekto zamyslel 

nad tým, či uvedený priestor bude naozaj vhodný pre umiestnenie takého monumentálneho 

pomníka, aký vytvoril majster Koniarek. 

V tomto kontexte si treba uvedomiť ešte jednu skutočnosť, ktorá nám uniká, keď sa 

dnes pozeráme na Bernolákov pomník a usilujeme sa pochopiť, prečo ho V. Wagner 

vyhodnotil ako potenciálne rušivý element voči umelecky vzácnemu priečeliu univerzitného 

kostola. My dnes poznáme Bernolákov pomník ako hmotový objekt, ktorý sa rozkladá 

na horizontálnej rovine a neťahá sa do výšky. Podľa pôvodnej koncepcie mal však 

monumentalitu súsošia zdôrazniť vysoký podstavec. 

Na stránkach Nového Slovenska pôvodný výber Univerzitného námestia kritizoval Ján 

Ebringer: „Projektovať na toto miesto pomník, ktorý by sa harmonicky včlenil do nie veľkého 

                                                 
48 Jubilárny výbor Bernolákových osláv v Trnave vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie návrhu na pomník 
A. Bernoláka na Univerzitnom námestí v Trnave. Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie 
Bratislava, fond Ján Koniarek, Bernolákov pomník v Trnave, sign. 3/A/3, č. 114. 
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kúta medzi budovami, je skutočne veľký problém.“ Vzápätí vo svojom príspevku upozorňoval 

trnavskú verejnosť na to, že paradoxne by mala byť pamiatkovému úradu skôr vďačná, lebo 

odmietavé stanovisko V. Wagnera vlastne Bernolákov pomník a jeho kvality nepriamo 

zachránilo: „Jedinečné dielo J. Koniarka by tu bolo úplne stratené, prehlušené ozrutnými 

budovami. Miesto je mimo to mrtvé, málo frekventované a bolo by bývalo ozaj hriechom skryť 

toto vpravde umelecké dielo vysokej koncepcie pred zrakmi verejnosti. Pomník má byť 

viditeľný, prístupný, na mieste frekventovanom a takom, aby každému okoloidúcemu musel 

padnúť do oka. Žijeme konečne v dobe modernej, praktickej, teda aj v dobe praktického 

nacionalizmu. Nuž i tu treba kráčať s duchom doby!!“49 

Bodku za celým problémom dal tento autor nasledujúcim konštatovaním: „Nie je však 

pravdou [...], že Bernolák bol vyhodený za hradby mesta, na smetisko, ale je pravdou, 

že pomník bude stáť na takom mieste, ktoré po určitých úpravách stane sa najkrajším kútom 

Trnavy!!!“50 

 
Len aby sme v hanbe neostali. 
Slovenský Rím, západoslovenské Kocúrkovo alebo trnavské Zvonodrozdovo? 
 

Ako som už spomínal, poslanci mestského zastupiteľstva za komunistickú stranu 

nehlasovali za poskytnutie finančnej podpory na pomník a oslavy. Je viac než pravdepodobné, 

že so svojím stanoviskom neboli osamotení. Idylické predstavy o starobylej, slávnej 

a kultúrnej Trnave narážali na každodennú realitu, ktorú si všímala aj nasledujúca satirická 

básnička: 

• 
„Trnava je staré mesto, 
História rozpráva. 
Nedaj Bože, sa raz dočkať 
sľúbeného kanála. 

•• 
Pozri sa len hore, dole, 
milé ľudské stvorenie, 
na to naše neforemné, 
toľko staré dláždenie. 

••• 
Nech si mešťan, či vonkovan,51

musí ťa to zaraziť, 
veď si môžeš každú chvíľku 
na dlážke tej krk sraziť. 

•••• 
Ulice sú sťa v Habeši,52 
nedaj, Bože, keď tak prší. 
Blata, vody plno jesto, 
toto, hľa, že má byť mesto?“53 

 
 

                                                 
49 EBRINGER, J[án]. Pomník A. Bernoláka v Trnave. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 39, 2. 10. 1937, s. 2. 
50 Tamže. 
51 Vonkovan = vidiečan, dedinčan. 
52 Habeš = Etiópia (tu funguje ako symbol zaostalej krajiny). 
53 MATRAN, Ivo. Trnavské svedomie (báseň). In Nové Slovensko, roč. 14, č. 15, 10. 4. 1937, s. 4. 
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Citované veršíky priamo nespochybňovali úsilie zvýšiť prestíž Trnavy 

prostredníctvom budovania pomníkov a organizovania osláv, iba poukazovali na zlú situáciu 

ohľadne nízkeho urbanizačného komfortu. Otcovia mesta si pochopiteľne uvedomovali 

spomínané nedostatky a usilovali sa ich odstrániť. Zásadný problém však predstavoval 

nedostatok financií, ktorý sa musel aj pri iných záležitostiach riešiť rôznymi pôžičkami 

a subvenciami.54 Napokon, s podobnými problémami zápasili aj iné mestá na Slovensku. 

Je vysoko pravdepodobné, že mnohí obyvatelia uvažovali nad tým, či je vhodné vrážať 

peniaze do osláv a pomníkov v situácii, keď Trnava nemá vybudovanú kanalizáciu, zápach 

z riečky Trnávky otravuje ľuďom život, bytový fond nezodpovedá moderným štandardom, 

keď nezamestnaní a ich rodiny majú existenčné problémy. Nikto však pred trnavskou 

verejnosťou nespochybnil politiku národnej pamäti, ktorá sa v roku 1937 mala vo verejnom 

priestore Trnavy prejaviť práve Bernolákovými oslavami a Bernolákovým pomníkom. 

S takýmto prípadom som sa však ako bádateľ stretol pri príležitosti výstavby pomníka 

vojakom, ktorí padli na frontoch prvej svetovej vojny. Keď sa v roku 1929 na pôde mestského 

zastupiteľstva rokovalo o tejto otázke, objavil sa návrh, aby sa mestské peniaze využili 

efektívnejšie, pre potreby pozostalých trnavských vdov a sirôt. Poslanec Pavol Žiška síce 

súhlasil s predloženým charitatívnym návrhom, ale nezabudol zdôrazniť, prečo je postavenie 

takéhoto pomníka pre mesto Trnavu dôležité: veď „všetky okolité obce majú každá jaký-taký 

pomník padlým vojakom, jedine Trnava [ho] ešte nemá“. 55 Ako vidno, otázka prestíže tu 

zohrávala významnú úlohu, a takisto to platilo aj v prípade Bernolákových osláv a pomníka 

v roku 1937. 

Neradostnú skutočnosť si uvedomovali aj samotní usporiadatelia slávností, keďže 

Jubilárny výbor v júni 1937 adresoval mestskému úradu list, v ktorom sformuloval svoje 

požiadavky na odstránenie najokatejších problémov. Radnica mala opraviť nielen budovy, 

ktoré boli majetkom mesta, ale aj ciferníky na hodinách mestskej veže. Funkcionári 

Jubilárneho výboru pripomínali, aby „pre každý prípad bolo pamätané aj na prirodzené 

potreby každého človeka, totiž aby bol určený taký záchod, na ktorý by mohli byť význační 

hostia upozornení pre prípad potreby“. Zrejme si prečítali básničku v Novom Slovensku, 

v ktorej si anonym zobral na mušku aj úroveň miestnych komunikácií („hrbov a jám veru 
                                                 
54 Starosta Trnavy napr. v tlači zdôrazňoval: „Správa mesta [...] najmä v poslednom čase vložila celú svoju 
iniciatívu k povzneseniu tohoto malého Ríma. Snaží sa všemožne, aby ako tretie mesto Slovenska, majúce už 
okolo 26.000 obyvateľov, dosiahlo dávno túženého vodovodu a kanalizácie. Konajú sa horlivé prípravy 
k prevedeniu týchto prác a je len na vládnych činiteľovch, aby túto snahu správy mesta Trnavy podporovali, aby 
sa na históriu bohatú Trnavu nezabudlo.“ VYSKOČIL, Juraj. Trnava. In Nový svet, roč. 12, 31. 7. 1937, č. 31, s. 4. 
55 Zápisnica z valného shromaždenia zastupiteľského sboru mesta Trnavy, vydržiavaného dňa 11-ho mája 1929. 
ŠA-TT, F-MsÚ-TT. Adm. sp. 1929, k. 4, č. 6.740, Žiadosť Výboru pre postavenie pomníka padlým vojakom 
vo svetovej vojne o poskytnutie subvencie a prepustenie miesta pre tento pomník. 
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dosti, / zlosti s tým máš do sýtosti. / Nápravy sa nedožiadaš, / posmech od cudzincov znášaš“), 

možno však v tomto smere žiadali urýchlenú nápravu na základe vlastných skúseností: „[...] 

prosíme, aby sl. Mestský úrad [...] dal opraviť aspoň hrubé jamy na tých uliciach, kde sa budú 

konať sprievody [...].“56 

Predstava, že by Milan Hodža, druhý najvýznamnejší muž republiky, zaryl svojimi 

lakovkami do nejakého výmoľa a potkol sa v uliciach starobylej a slávnej Trnavy, zaváňala 

blamážou, ktorú usporiadatelia nemohli pripustiť. Vo svojej žiadosti spomínajú masové 

sprievody, ale po meste sa mal peši pohybovať, resp. urobiť zopár „vlastnoručných“ krokov aj 

predseda československej vlády. 

V septembri rozposlal Jubilárny výbor rôznym inštitúciám, firmám i fyzickým osobám 

obežník, v ktorom požadoval, aby upravili svoje objekty a domy v súlade so slávnostnou 

atmosférou osláv a prítomnosťou významných hostí. Obežník však obsahoval aj presne 

cielené návrhy a požiadavky, ktoré mali prispieť k vyriešeniu konkrétnych problémov, pričom 

radnici bola adresovaná ultimatívna požiadavka: „Menovite Vás prosíme, aby ste si opravili 

mestský záchod pri Františkánskej bráne, ktorý je v škandálnom stave. Buď odstrániť záchod 

alebo náležite zakryť, aby nebol vyditeľný [sic!].“57 Z uvedenej žiadosti síce vyplýva, 

že Trnava mala verejnú toaletu, ale vzhľadom aj na predchádzajúcu výzvu, aby mesto 

zabezpečilo počas osláv primerané zariadenie tohto druhu, ktoré by v prípade potreby mohli 

svojou návštevou poctiť aj najvýznamnejšie osobnosti, možno konštatovať, že existujúci 

záchodík usporiadatelia Bernolákových osláv nepokladali za vhodný či dostatočne 

reprezentatívny. Všimnime si zdanlivo zanedbateľný detail – štylizáciu žiadosti Jubilárneho 

výboru („prosíme, aby ste si opravili mestský záchod pri Františkánskej bráne“58 ), ktorá 

naznačuje určitý odstup od tohto hygienického zariadenia a jeho zriaďovateľa alebo správcu, 

teda mesta: je to vaša hanba, to vy si ho opravte. 

Škoda, že v tom čase nežil v Trnave Janko Jesenský: možno jeho slávny satirický 

román Demokrati by mal inú základnú zápletku, ktorá by stála v popredí tematizácie konfliktu 

medzi meštiackou morálkou a princípmi demokratickej rovnosti: predstava, že by sa 

pri mestskom pisoári počas Bernolákových osláv stretli nezamestnaný trnavský proletár 

s vysokým ministerským úradníkom, či priamo ministrom, ktorý tomu prvému ešte 

pred chvíľou rečnil o národných ideáloch z výšky slávnostnej tribúny, nie je až taká absurdná. 

                                                 
56 List JVBO v Trnave – Mestskému úradu v Trnave. Trnava, 26. 6. 1937. ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1937, 
k. 1, č. 220, Bernolákove oslavy v roku 1937. 
57 Obežník JVBO v Trnave. Trnava, 23. 9. 1937. ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1937, k. 1, č. 220, Bernolákove 
oslavy v roku 1937. 
58 (Poznámka: v citáte podčiarkol P. M.) 
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Hneď na druhý deň po rozoslaní spomínaného obežníka reagoval Jubilárny výbor 

na kritické komentáre v tlači, konkrétne v novinách Slovenská pravda, ktoré sa na adresu 

Trnavy vyjadrovali nelichotivým spôsobom:  „Potom je tu ešte jedna vec. Mesto Trnava je už 

azda po celej republike známe ako jedno z najšpinavších a najneusporiadanejších. Aspoň 

teraz pred týmito veľkolepými oslavami ho mohli dať ako-tak do poriadku. Taktiež i miestni 

židovskí obchodníci by mohli už raz mať na svojich firmách správne [slovenské] nápisy.59 

Trnava ide oslavovať muža, ktorý horlil za slovenčinu, ale sama sa o slovenský jazyk 

nestará.“60 

Predsedníctvo Jubilárneho výboru síce pripomínalo, že autor tejto kritiky preháňa, 

ale napriek tomu sa obrátilo so žiadosťou na miestny odbor Slovenskej ligy, aby v prípade 

potreby uskutočnil kroky vedúce k oprave alebo odstráneniu chybných firemných nápisov.61 

Nepoznáme však odpoveď na otázku, či si niekto z organizátorov Bernolákových osláv 

uvedomil, že kritika Slovenskej pravdy padá aj na hlavy Jubilárneho výboru, ktorý po meste 

rozširoval obežníky s pravopisnými chybami. 

Vrásky na tvári im však jednoznačne spôsoboval existujúci verejný záchod 

pri Františkánskej bráne, ktorý evokoval obraz Trnavy ako jedného z najšpinavších miest 

republiky. S týmto prepotrebným zariadením mali problémy usporiadatelia osláv 60. výročia 

založenia Spolku sv. Vojtecha už pred siedmimi rokmi. Veľkolepé slávnosti za účasti širokej 

verejnosti, vládnych a cirkevných predstaviteľov, ktoré sa uskutočnili v roku 1930, boli 

príležitosťou predstaviť nielen samotný spolok, jeho aktivity, výsledky a úspechy, ale aj 

mesto Trnavu. 

Hlavný problém však v tomto prípade nepredstavoval záchod, ale slimačie tempo 

kompetentných úradných miest pri označovaní ulíc tabuľkami s novými názvami. 

Predstavitelia Spolku sv. Vojtecha upozorňovali príslušné miesta, že Chlebový rínok 

bol dávno premenovaný na Radlinského námestie, ale nové názvy sa zatiaľ na múroch domov 

neobjavili. Tajomník spolku v prípise adresovanom mestskému úradu poukazoval 

predovšetkým na to, že nesprávne tabuľky na múroch domov môžu spôsobiť medzi 

účastníkmi osláv dezorientáciu a chaos. Keďže mesto sa s odstránením tohto nedostatku 

zrejme príliš neponáhľalo, tajomník o tri mesiace neskôr naliehavo zopakoval svoju žiadosť 
                                                 
59 Príslušníkom židovskej komunity v Trnave tlač v medzivojnovom období často vyčítala nielen to, 
že pri komunikácii uprednostňujú nemčinu  a maďarčinu pred slovenčinou, ktorú notabene dobre neovládajú, 
a preto židovskí podnikatelia na svojich firemných tabuliach a štítoch používajú skomolené slovenské nápisy 
s početnými pravopisnými chybami, ale obviňovala ich aj z nepriateľských postojov voči Slovákom, 
zo skupinového egoizmu a z nedostatočného záujmu o potreby mesta ako celku. 
60 Citované podľa sekundárneho zdroja: List JVBO v Trnave – Odboru Slovenskej ligy v Trnave. Trnava, 24. 9. 
1937. ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1937, k. 1, č. 220, Bernolákove oslavy v roku 1937. 
61 Tamže. 
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o vyriešenie spomínaného problému, pričom nezabudol zdôrazniť, že „v informačných našich 

brožúrkach, ktoré sme rozposlali do zahraničia a po celom Slovensku, je toto námestie 

pomenované po Radlinskom. Bude sa veľmi divne pred cudzími hosťmi vynímať, keď mesto 

Trnava ináč označuje námestie, než my! Prosíme preto, aby zmena názvu Chlebového rýnku 

bola i so strany mesta prevedená  do započatia našich jubilejných slávností [...]“ 62 

Spolkový funkcionár však žiadal aj odstránenie ďalších nedostatkov, ktoré sa týkali 

tohto prestížneho verejného priestranstva: predovšetkým sa malo zabezpečiť primerané 

osvetlenie námestia; vyslovil však aj prosbu, aby mesto dalo upraviť alebo odstrániť verejný 

záchod, ktorý sa na ňom nachádzal, lebo „v takej úprave, ako je to dnes, uráža to morálny cit 

okoloidúcich a je to z hygienických dôvodov neprípustné“. Mestská rada sa však ohľadne 

záchodu vyjadrila v tom zmysle, že  „nemožno žiadosti [aby splašky neznečisťovali námestie 

− P. M.] vyhoveť, nakoľko technicky nie je možno nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo“.63 

Po siedmich rokoch sa toho asi veľa nezmenilo, lebo Jubilárny výbor Bernolákových 

osláv v septembri 1937, reagujúc na kritiku trnavských pomerov uverejnenú v Slovenskej 

pravde, „úctivo“ žiadal, „[...] aby na dobu osláv bol verejný záchod vedľa františkánskeho 

kostola buď odstránený alebo uzavretý a maskovaný tak, aby ho nebolo videť, pretože 

z tribúny, na ktorej budú sedeť oficiálni hostia (samozrejme aj zástupcovia tlače), by bolo 

videť priamo do záchodu.“64 

Trnavský verejný záchodík sa však nestal predmetom boja medzi jednotlivými 

politickými stranami a ideologickými tábormi, ako to poznáme zo slávneho románu 

francúzskeho spisovateľa Gabriela Chevalliera Zvonodrozdovo, ktorý je ostrou satirou 

politických a spoločenských pomerov vo Francúzsku. Aj keď v „kauze“ trnavskej toalety 

môžeme vidieť hmlisté obrysy chevallierovského konfliktu pokrok verzus morálka, nikdy 

takúto vyhranenú podobu nenadobudla. Paradoxne sa totiž v úlohe ochrancov verejnej 

morálky, resp. verejného záujmu neocitli len predstavitelia Spolku sv. Vojtecha, ktorí 

v súvislosti s prestížnymi oslavami požadovali jeho odstránenie. Nepolarizoval trnavskú 

spoločnosť, neprispieval k jej politickej diferenciácii a k vyhraňovaniu skupinových 

identifikácií, ale paradoxne skôr zjednocoval v zmysle potreby zachovania pozitívneho obrazu 

Trnavy v širšom – národnom i celoštátnom – kontexte, čo by sa dalo vyjadriť známym 

                                                 
62 List Spolku sv. Vojtecha v Trnave – Obecnému zastupiteľstvu mesta Trnavy. Trnava, 19. 5. 1930. ŠA-TT, 
F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1930, k. 2, č. 3.244, Chlebový rýnok – pomenovanie zmenené na Radlinského námestie. 
63 Predmetné vyjadrenie mestskej rady je zapísané na zadnej strane dokumentu, ktorý citujem v predchádzajúcej 
poznámke č. 62. 
64 List JVBO v Trnave – Mestskému úradu v Trnave. Trnava, 24. 9. 1937. ŠA-TT, F-MsÚ-TT, Adm. sp. 1937, 
k. 1, č. 220, Bernolákove oslavy v roku 1937. 
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kocúrkovským výrokom „len aby sme v hanbe neostali“. Môžeme predpokladať, že v očiach 

niektorých obyvateľov či miestnych politikov fungoval ako zástupný symbol zaostalosti, resp. 

zaostávania mesta, ktoré žilo zo svojej dávnej slávy, ale pokrivkávalo v modernizácii 

infraštruktúry a v niektorých ohľadoch nespĺňalo sociálno-hygienické štandardy. Jedným 

z cieľov Bernolákových osláv bolo zviditeľniť Trnavu, negatívnu reklamu si však zrejme 

nikto neželal. Preto sa „kauze“ verejných toaliet venovala toľká pozornosť, väčšinou sa však 

riešila za zatvorenými dverami, bez zvedavých očí verejnosti. Na stránkach tlače sa tento 

problém medializoval iba výnimočne: „prízemný“ problém existencie takéhoto zariadenia 

a „vznešené“ národné ideály nešli totiž príliš dohromady. Celý problém však možno vnímať 

aj inou optikou: úsmevné, ale zároveň aj poučné je to, že zatiaľ čo v prípade žijúcich osôb – 

obyčajných i významných účastníkov osláv – sa pripúšťalo, že majú aj svoje prirodzené 

telesné potreby (či problémy), v prípade oslavovaných, teda Bernoláka a bernolákovcov sa 

biologické determinácie nereflektovali, neboli hodné spomínania, tak ako ani 

vo väčšine iných prípadov pripomínania a oslavovania „národných velikánov“. Práve 

na tomto prípade vidno ovocie procesu dehumanizácie konkrétnych historických osobností, 

keď sa v nacionalistickom diskurze a v národnej historickej pamäti z ľudí z mäsa a kostí 

stávajú národní/kultúrni hrdinovia (či dokonca mučeníci), teda vzory sociálneho správania.65 

 
Bernolákove oslavy medzi lokálpatriotizmom, nacionalizmom a konfesionalizmom 
 

Samotné oslavy sa uskutočnili 9. – 10. októbra 1937. Slávnostnú atmosféru v Trnave 

zdôrazňovala vlajková výzdoba, vo večerných hodinách boli významné budovy vrátane 

mestskej veže a Štefánikovho pomníka osvietené reflektormi. V prvý deň sa početné 

obecenstvo zišlo v aule Saleziánskeho domu na večernom koncerte. Hoci boli oslavy 

venované pamiatke Antona Bernoláka, koncertu dominovalo meno a dielo trnavského 

hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského. Podobne ako v prípade Bernoláka, aj 

u tohto trnavského majstra hudby a piesne sa verbálne zdôrazňovala jeho práca v prospech 

Slovenska i katolicizmu – v rámci koncertu sa patričným spôsobom vyzdvihli jeho zásluhy 

o duchovnú pieseň a o Jednotný katolícky spevník, ktorý vyšiel tlačou práve v roku 1937. 

Slávnostný príhovor Štefana Schultza, ktorý odznel na začiatku koncertu, je 

svedectvom skutočnosti, že prehnaný lokálpatriotizmus a snaha zviditeľniť „naše“ mesto 

                                                 
65 Na túto skutočnosť poukazuje súčasný historik v publikácii VÖRÖS, László. Analytická historiografia versus 
národné dejiny. „Národ“ ako sociálna reprezentácia. Pisa : Pisa University Press, 2010, s. 64: „[...] historické 
postavy vnímané ako popredné osobnosti národa sú v istom zmysle dehumanizované [...], pozbavené všetkých 
formatívnych podmieneností, sociálnych alebo iných, ktoré formujú ľudí (a ktorých účinnosť je v prípade iných, 
z hľadiska národného menej významných ľudí aspoň do určitej miery reflektovaná).“ 
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za každú cenu môžu vyznieť komicky: „Trnava je mesto s bohatou hudobnou minulosťou. 

Isté je, že Trnavu navštívil bratislavský rodák Hummel, že týmto mestom prešiel veľký Haydn, 

i kráľ piesní František Schubert; ba známe je, že najväčší génius hudby, akého ľudstvo posiaľ 

malo, kráľ ríše tónov, nesmrteľný Beethoven, videl Trnavu, keď chodil do susednej obce 

Dolnej Krupej za svojou láskou, Teréziou Brunswickovou. A dnes je naša Trnava tiež mestom 

muzikálnym, lebo z tohoto ohľadu stačí, že je mestom nášho Mikuláša Schneidera-

Trnavského.“66 

Rečník zdôrazňoval, že Bernolákov pomník modeloval trnavský sochár Ján Koniarek, 

v rámci koncertu bude znieť hudba trnavského rodáka M. Schneidra-Trnavského, orchester 

bude dirigovať Trnavčan Ladislav Holoubek,67 (okrem bratislavských sólistov) bude spievať 

Trnavský slovenský spevokol: „Teda trnavské umenie vzdáva v predvečer jubilejných 

slávností Bernolákových hold pamiatke veľkého slovenského oslávenca.“ V závere svojho 

príhovoru apeloval na hudobných umelcov slovami: „Bernolák povedal: »Píšte po slovensky« 

– a my pridávame k tomu dnes príkaz: »Skladajte po slovensky!«.“68 

Nedeľa 10. októbra začala slávnostnými bohoslužbami v dóme sv. Mikuláša 

a v evanjelickom kostole, potom nasledoval príchod najvýznamnejšieho hosťa: na železničnej 

stanici privítal premiéra Milana Hodžu prezident Slovenskej krajiny Jozef Országh. Spolu 

s predsedom Jubilárneho výboru Bernolákových osláv, poslancom Pavlom Teplanským, sa 

Hodža presunul do centra mesta a pri budove bývalej univerzity nastúpil do ovenčeného koča, 

ktorý ho previezol ulicami: školská mládež a skauti ho pozdravovali, až kým neprišiel 

na hlavné (Wilsonovo) námestie. Okrem početného obecenstva ho na tribúne pred mestským 

divadlom očakávali poprední predstavitelia verejného života, napr. minister spravodlivosti 

Ivan Dérer, viacerí poslanci a senátori (napr. Ján Botto alias básnik Ivan Krasko), členovia 

krajinského zastupiteľstva, zástupcovia najvýznamnejších úradov, vzdelávacích inštitúcií 

a spolkov, napr. Univerzity Komenského (Ján Stanislav), Matice slovenskej (Henrich Bartek), 

Spolku sv. Vojtecha (Štefan Zlatoš) a i.69 

Po príchode predsedu vlády zahrala vojenská hudba štátnu hymnu a nasledovala 

prehliadka čestnej roty, ktorú Hodža vykonal v sprievode generála Bedřicha Homolu. Privítal 

ho starosta Trnavy Juraj Vyskočil a kyticou kvetou ho obdarovala žiačka v ľudovom odeve. 

Premiér okrem iného podpísal pamätný spis, ktorý bol následne vložený do Bernolákovho 
                                                 
66 [SCHULTZ, Š.]. Prívet na koncerte zo skladieb M. Schneidera-Trnavského s príležitosti Bernolákových osláv 
9. X. 1937 v Trnave. In Kultúra, roč. 9, september – október 1937, č. 9-10, s. 190-192. 
67 Ladislav Holoubek – dirigent opery SND v Bratislave; syn publicistu, redaktora a vydavateľa Václava 
Holoubka, ktorý v medzivojnovom období pôsobil v Trnave. 
68 [SCHULTZ], ref. 66. 
69 Jubilejné oslavy Antona Bernoláka v Trnave. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 41, 16. 10. 1937, s. 1-3. 
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pomníka. V sprievode sa odobral peši cez Divadelnú ulicu (teda nie cez Radlinského 

námestie!70) na promenádu za Františkánskou (dnes Bernolákovou) bránou. 

Keďže predseda vlády zrejme obišiel toľko kritizovaný verejný záchod, vďaka 

starostlivo naplánovanej trase, po ktorej sa jeho sprievod presúval trnavskými ulicami, prvá 

fáza verejnej hanby sa nekonala. Novinové spravodajstvo, ale aj archívne pramene, ktoré som 

mal k dispozícii, však mlčia o tom, ako sa podarilo vyriešiť podstatu tohto problému, teda 

či toaletu odstránili alebo len „potemkinovským“ spôsobom zamaskovali. 

Pri zahalenom pomníku bolo zhromaždené početné publikum, premiérov sprievod tam 

očakávali legionári, sokoli, orli, členovia Robotníckej telovýchovnej jednoty, Sedliacka jazda, 

hasiči, predstavitelia a členovia ďalších spolkov.71 Po vystúpení Trnavského slovenského 

spevokolu, ktorý zaspieval slávnostný zbor Bernolákovi od M. Schneidra-Trnavského, odzneli 

z tribúny slávnostné prejavy viacerých rečníkov. 

M. Hodža konštatoval, že Bernolákova Dizertácia „bola prvým jazykospytným 

prejavom slovenského národného prebudenia a politickej iniciatívy i slovenského katolicizmu, 

tehdajšieho národa celého. Veľkou hodnotou tohoto diela, ktoré tu vyrástlo pred 150 rokmi, je 

to, že sa po stopách bernolákovčiny začínal už hlásiť k svojmu národnému životu a k svojej 

národnej dôstojnosti národ náš svojimi predstaviteľmi bez ohľadu na cirkevnú príslušnosť. 

A tak uprostred starostí dneška s vďačnosťou v srdci shromažďujeme sa okolo pomníka 

Antona Bernoláka Slováci všetci. [...] Bolo by chybou nepovedať, že to, čo Bernolákova škola 

vtedy konala národnostne a kultúrne, znamenalo politický pokus získať slovenskému národu 

pozíciu vo vtedajšom civilizovanom svete. Z útleho zárodku národnej myšlienky slovenský 

katolicizmus dvíhal hlavu a svojím spojením s významnými kruhmi vykonal zaujímavý pokus 

vsunúť sa [do] vtedajšej uhorskej štátnosti tak, aby slovenský národ získal v daných pomeroch 

čo najviac politického, kultúrneho a mravného prospechu. A tak i my musíme byť Bernolákovi 

vďační, lebo s ním sa začínal tvoriť ten slovenský nacionalizmus, ktorý bol hybnou silou i nám 

[...].“72 

M. Hodža svoj názor na Bernoláka a bernolákovčinu publikoval už v roku 1920 

v známom spise Československý rozkol, ktorý vyvolal v slovenskej verejnosti polemické 

reakcie, najmä zo strany Jozefa Škultétyho.73 Je príznačné, že zatiaľ čo v roku 1920 Hodža 

                                                 
70 V súčasnosti je síce tento verejný priestor pomenovaný po zakladateľovi Spolku sv. Vojtecha Andrejovi 
Radlinskom, ale je označený ako ulica, nie námestie. 
71 Jubilejné oslavy..., ref. 69. 
72 Tamže. 
73 O Hodžových názoroch pozri podrobnejšie v publikácii HODŽA, Milan – ŠKULTÉTY, Jozef. Polemika 
o československom rozkole. Zodp. red. Božena Rolková. Bratislava : Politologický odbor Matice slovenskej, 
2008, s. 49-64 (konkrétne najmä s. 57-59). 
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vo svojom texte o. i. odkazoval aj na inkriminovanú pasáž z predhovoru k Bernolákovmu 

Slowáru (slovenčina ako „pohodlný most k jazyku maďarskému“), v roku 1937 v prejave 

na trnavskej oslave túto myšlienku pochopiteľne nespomenul. Svoj predchádzajúci postoj 

korigoval aj v tom zmysle, že zatiaľ čo v roku 1920 Bernoláka a bernolákovčinu nezahŕňal 

do vývinovej etapy moderného slovenského nacionalizmu, ktorá podľa jeho názoru začínala 

až s nástupom generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika a pokračovala štúrovcami, 

v roku 1937 už zasadil Bernolákove aktivity priamo do kontextu vývoja slovenského 

nacionalizmu. Tento ústup z pôvodných pozícií bol u Hodžu nepochybne motivovaný jeho 

politickým pragmatizmom a nepriamo ovplyvnil identitnú prax ako aj konštruovanie príbehu 

národných dejín v nacionalistickom diskurze a historiografii. 

Rovnako dôležitý bol však aj ďalší rozmer Hodžovho slávnostného prejavu. 

Zdôrazňovanie slovenského nacionalizmu a významu katolicizmu v slovenskom historickom 

vývoji zo strany jedného z najvýznamnejších štátnikov prvej republiky signalizovalo pokus 

o „prehodenie výhybky“ na politickej scéne. Za uplynulé roky existencie ČSR nebolo príliš 

často počuť z oficiálnych miest veľa pozitívnych vyjadrení o katolicizme. Napokon, predseda 

vlády to vo svojom prejave povedal úplne polopatisticky, aby nikoho nenechal na pochybách, 

že v očiach vládnych špičiek je Bernolák – slovenský národovec a katolícky kňaz – súčasťou 

symbolického inštrumentária, ktoré má za úlohu deklarovať korektné vzťahy medzi štátom 

a katolíckou cirkvou: „Keď sa vláde republiky práve podarilo dohodnúť sa so Svätou stolicou 

o štátnopolitickej úprave diecezálnych hraníc, je to nový dôkaz, že má v našej demokracii plné 

možnosti uplatniť sa i cirkev [a] viera [...].“74 

 
Bernolákove oslavy a „národní obojživelníci“ 
Národná festivita a jej aktéri v paľbe opozičnej kritiky 
 

Bernolákove oslavy, tak ako každé podobné podujatie, ktoré sa vymyká z priemernej 

šedivosti bežného dňa, priťahovali pozornosť médií. Nielen regionálna tlač, ale aj tzv. veľké 

stranícke denníky si tento fenomén všímali a komentovali ho, samozrejme v intenciách 

politickej línie svojich zakladateľov a vydavateľov. (Pro)vládna tlač, predovšetkým noviny 

agrárnej strany (napr. Slovenský denník) informovali o slávnostiach, o ich príprave i priebehu 

v početných článkoch a reportážach: celé podujatie využívali (aj) na vylepšenie obrazu svojho 

najvýznamnejšieho slovenského predstaviteľa, ministerského predsedu Milana Hodžu. 

Naproti tomu redakcia Slováka, tlačového orgánu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, volila 

skôr zdržanlivý tón a o oslavách informovala v porovnaní s vládnou tlačou predsa len 
                                                 
74 Jubilejné oslavy..., ref. 69. 
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zriedkavejšie. Silne kritické hlasy sa ozývali najmä na stránkach časopisu Nástup. Väčšinou 

však išlo o reakcie dopisovateľov, pričom z kontextu vyplýva, že to boli priami účastníci 

trnavskej oslavy. 

Anonymný autor v Nástupe postavil do ostrého protikladu Bernoláka ako obetavého, 

nekompromisného slovenského národovca a bližšie neidentifikovaných, 

ale identifikovateľných príslušníkov politickej elity, ktorí si uzurpujú právo stavať 

a odhaľovať Bernolákovi a iným národovcom pomníky: „Bernolák – kňaz, národovec, vedec, 

spojil v jednej osobe toľko hodnôt, že každá z nich vyplňuje celého človeka a zasluhuje si 

špeciálneho ocenenia. Ako kňaz bol pobožný a vzorne mravný; ako národovec obetavý 

a oduševnelý; ako vedec učený a pracovitý. A kto mu dnes stavia, lepšie rečeno, odhaľuje 

pomníky? Ľudia nábožensky ľahostajní, od cirkvi odpadlí; národní obojživelníci, ako kedy sa 

to ukáže byť výhodnejšie a výnosnejšie; a čo sa vedomostí týka, osoby, ktoré profesormi by 

síce boly, ale za katedrou jakživ nesedely, vedecké diela nenapísaly.75 Bernolák pracoval 

cez celý život, aby tí, čo prídu po ňom, mohli svojou materinskou-rodnou rečou písať. A čo 

stavitelia, či odhaľovatelia pomníkov jeho? Tí sa cez celý život snažili a snažia, aby sa 

budúcim pokoleniam odobralo to, čo nám Bernolák dal.76 Ký div potom, že nacionalistické 

Slovensko sa osláv, za takýchto okolností, nezúčastnilo.“77 

Ako vidno, idealizovaný obraz Bernoláka, ktorý sa v nacionalistickom diskurze 

vygeneroval a ukotvil, sa stal východiskom pre posudzovanie príslušníkov aktuálnej politickej 

elity, ktorí sa usilovali aj prostredníctvom osláv odhaľovania pomníkov posilniť svoju pozíciu 

vo verejnom živote. Držiteľov politickej moci, ktorá sa „priživujú“ na Bernolákovi, vnímal 

autor ako oportunistov, karieristov, či ľudí, ktorí bažia po blahobyte, bezstarostnom živote 

a prepychu (označil ich ako „chtivých labužníkov“), ako ľudí, ktorí nie sú schopní nijakého 

sebaobetovania sa v prospech vznešených národných ideí a v prospech národného kolektívu. 

Z tohto hľadiska sú pre neho vzorom obetavej „bernolákovskej“ lásky voči národu doboví 

fašistickí, resp. nacistickí vodcovia: „Práve obeť, odhodlanosť trpeť a podobné zjavy vôbec, 

sú podmienkou tvorenia nových hodnôt, i kolektívnych. Už príroda sama je tak sformovaná, 

že vznik nových hodnôt podmieňuje predchádzajúcim utrpením. [...] Ak tieto myšlienky 

aplikujeme na súčasné europské pomery, vidíme, že štáty, ktoré šťastlivo spojily národné 

snahy so štátnou ideológiou a aparátom, silnejú, stávajú sa dynamickými a nadobúdajú 

v medzinárodných vzťahoch rozhodujúci význam. Vládcovia týchto štátov však vyšli z utrpenia 
                                                 
75 Narážka na profesúru Milana Hodžu na Univerzite Komenského. 
76 Táto veta sa dá opäť interpretovať ako narážka na Hodžove aktivity. Dopisovateľ Nástupu mal zrejme 
na mysli jeho dielo Československý rozkol. 
77 Nezavádzajte. In Nástup, roč. 5, 15. 10. 1937, č. 20, neidentifikovateľná strana (asi s. 205). 
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a prenasledovania. Nie je náhodou, že Mussolini bol vyhnancom, že Hitler bol žalárovaný; 

že títo prenasledovaní a zneuznávaní vlievajú do národov svojich povedomie, nepoddajnosť, 

nebojácnosť a že po impregnovaní celého národa nacionalistickým programom dvíhajú 

význam svojich štátov [...].“78 

V kontexte Bernolákových osláv v roku 1937 bolo prezentovanie podobných názorov 

skôr ojedinelým javom, no o niekoľko rokov neskôr, počas existencie Slovenského štátu, sa 

s nimi stretávame veľmi často, keďže ideológovia a propagandisti totalitného režimu priviedli 

prácu so symbolmi do naozaj absurdných polôh. V roku 1940 napr. Alexander Mach už 

nezakryte hlásal, že všetci významní národní velikáni v minulosti, od Bernoláka a Štúra až 

po Štefánika, Rázusa a Hlinku, boli národnými socialistami, pričom Štúra priamo označil 

za slovenského Hitlera 19. storočia.79 

Iní dopisovatelia Nástupu, ktorí sprostredkovali svoje dojmy z Bernolákových osláv, 

otvorene kritizovali československého premiéra, ktorý vraj z tribún iba omieľa otrepané frázy 

o demokracii a ľude, ale v skutočnosti sa ľudu bojí, lebo v Trnave sa nechal chrániť 

kordónom četníkov.80 Ďalší „nástupista z Bratislavy“ konštatoval o premiérovej prítomnosti 

na oslave: „Hodža prišiel. Ľud ho nevítal. Stál nemo pozastrkovaný po uliciach. Ani pri reči, 

čo ako sa namáhal dr. Hodža hovoriť o slovenskom nacionalizme, čo ako chválil katolíkov, 

čo ako vynášal bernolákovcov, nevedel strhnúť ľudí.“81 

Na záver príspevku svoje kritické pero zaostril na celkové vyznenie Bernolákových 

osláv, ale aj iných podobných festivít: „U nás pomaly pri spomienkach a oslavách slávnych 

mužov našej minulosti sa stane zvykom, že to len odfackáme ledabolo a slávu pripravíme, 

prípadne vynasnažíme sa ju pripraviť alebo aspoň zväčšiť niekomu inému. Či už pánu 

premierovi alebo inému ministrovi.“ 

Bernolákove oslavy boli teda pre mnohých príslušníkov slovenskej inteligencie 

príležitosťou na prezentovanie vlastných predstáv a názorov, týkajúcich sa fenoménu festivít. 

Známy spisovateľ a publicista Milo Urban sa kriticky staval voči kampaňovitosti, ktorá takéto 

podujatia sprevádzala, ale aj voči dobovej pomníkománii. Konštatoval, že na Slovensku je už 

dosť pomníkov významných osobností, ale ľudia paradoxne ich život a dielo často vôbec 

nepoznajú, keďže napríklad neexistujú populárne edície ich tvorby. Ak sa chce človek dostať 

k informáciám o nejakej historickej osobnosti, musí si počkať na najbližšie výročie jej 

narodenia či úmrtia, kedy noviny zase vychŕlia veľké množstvo príležitostných článkov. 
                                                 
78 Nezavádzajte, ref. 77. 
79 [MACH, Alexander]. Štefánik a Hlinka – jeden duch, náš duch! In Gardista, roč. 1, č. 14, 6. 5. 1939, s. 12. 
80 Na našu adresu. In Nástup, roč. 5, 15. 10. 1937, č. 20, s. 210-211. 
81 Hodža patrí do penzie. In Nástup, roč. 5, 15. 10. 1937, č. 20, s. 211-212. 



HISTORIA NOVA  5 

 173

Na mušku si zobral aj verejnosť, ktorá sa vraj na akciách tohto typu nevie správať: 

oslavy predpokladajú nielen živú duchovnú účasť, pochopenie, prípadne i hmotné obete, 

čo vraj slovenská verejnosť spravidla nezvláda, navyše sa chová „ako nakomandovaná, 

ľahostajná masa“. Výsledný efekt osláv býva z hľadiska formovania názorov a postojov 

širokých vrstiev obyvateľstva spravidla nedostatočný: „Vatra, ktorú naši veľduchovia 

zapálili, musí zohrievať celý národ a nie len jeho pomerne malú časť.“82 

 
„Jeho práca bola iskrou budúceho plameňa 
našej slobody, našej slobodnej, samostatnej Republiky“ 
 

Súčasťou trnavskej slávnosti boli početné výstavy. Na prvom mieste treba spomenúť 

výstavu literárnych pamiatok z bernolákovskej doby, ale aj výstavu diel slovenských sochárov 

a maliarov, či v tomto kontexte zdanlivo bizarnú včelársku výstavu, ktorá sa odvolávala 

na odkaz Juraja Fándlyho: „Bernolákovec Juraj Fándly, ktorý prvý napísal slov. knižku 

o včelárstve a ktorý celý svoj život obetoval tomu, aby pozdvihnul slovenského človeka 

k vyššej kultúre, bude mať tu svojich nasledovníkov, ktorí k jeho pocte a k pocte Bernoláka 

konajú výstavu.“83 

Podobné sprievodné podujatia, ktoré mali bližšie skôr k ekonomike ako kultúre, 

ba dokonca istým spôsobom reprezentovali poľnohospodársky sektor (napr. obilninárska, 

hydinárska, ovocinárska výstava), navodzujú predstavu, že aj keď noviny uvádzali ako ich 

oficiálneho organizátora trnavský okres, resp. jeho výbor,84 v skutočnosti za nimi stáli alebo 

ich aspoň iniciovali štruktúry a grémiá agrárnej (republikánskej) strany, ktorej významným 

predstaviteľom bol práve Milan Hodža. Pozoruhodná je už samotná skutočnosť, že iniciatíva 

na usporiadanie Bernolákových osláv nevzišla z inštitúcií typu Matice slovenskej alebo 

Spolku sv. Vojtecha, ale že táto myšlienka pochádzala z prostredia Národohospodárskej župy 

západoslovenskej, teda organizácie, ktorá sa nachádzala pod (nepriamym) vplyvom agrárnej 

strany.85 

Na záver možno konštatovať, že Bernolákove oslavy slúžili ako médium politických 

záujmov vládnej moci, resp. agrárnej strany. Časť vládnúcich elít na čele s M. Hodžom sa 

poučila z predchádzajúcich osláv (Pribinove oslavy v roku 1933, oslavy Ľudovíta Štúra 

                                                 
82 URBAN, Milo. Nielen pomníky. In Pero, roč. 6, december 1937, č. 4, s. 1-2. 
83 Slovenskí včelári uctievajú pamiatku Juraja Fándlyho. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 28, 10. 7. 1937, s. 2. 
84 Výstavy počas Bernolákových osláv v Trnave. In Nové Slovensko, roč. 14, č. 29, 24. 7. 1937, s. 3. 
85 Podrobnejšie o týchto organizáciách pozri v: DVOŘÁK, Jiří. Národohospodářské sbory meziválečné ČSR 
jako nepolitické organizace s nepřímým vlivem agrární strany. In HARNA, Josef – RAŠTICOVÁ, Blanka (eds.). 
Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace (Studie Slováckého muzea 15). Uherské 
Hradištĕ : Slovácké muzeum, 2010, s. 173-184. 
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v roku 1936) a snažila sa zabrániť tomu, aby boli festivity tohto druhu využívané/zneužívané 

na politický zápas medzi vládnou mocou a opozíciou. Skutočnosť, že s iniciatívou 

za usporiadanie Bernolákových osláv prišla organizácia blízka agrárnej strane, a predsedom 

Jubilárneho výboru sa stal poslanec tejto politickej strany, umožnila vtlačiť oslavám taký 

výsledný tvar, ich celkové vyznenie či posolstvo, ktoré korešpondovali so záujmami tohto 

politického subjektu, usilujúceho sa o určitý kompromis s politickým katolicizmom. 

Ústretové kroky tohto typu boli v príslušnom období pozorovateľné aj smerom 

k maďarskej menšine. Na jednej strane sa objavili snahy o symbolickú „rehabilitáciu“ 

slávneho maďarského revolucionára a básnika Sándora Petőfiho a znovupostavenie jeho 

bratislavského pomníka,86 na druhej strane sa slávnosti kladenia základného kameňa pomníka 

maďarského spisovateľa Móra Jókaiho v Komárne osobne zúčastnil aj premiér M. Hodža.87 

V pozadí tejto symbolickej politiky stálo úsilie Prahy o oslabenie odstredivých tendencií, 

upevnenie československej štátnosti a demokratického systému prvej republiky. 

Zdá sa, že ingerencia štátu do festivitnej kultúry a politiky spomínania znamenala 

prelom v reflexii Bernoláka. M. Hodža zaštítil autoritou svojho úradu a svojou prítomnosťou 

na trnavských oslavách definitívne začlenenie Bernoláka do symbolického národného 

panteónu. Dovtedy spochybňovanému a neraz marginalizovanému obrazu Bernoláka ako 

„pravého“ národovca dodal punc presvedčivosti a legitímnosti, a to aj napriek skutočnosti, 

že historik Daniel Rapant, Hodžov protežant, na ktorého sa národne orientovaní aktéri sporov 

okolo Bernolákovej identity (národovec alebo maďarón) paradoxne odvolávali, ho 

za národovca v pravom zmysle tohto slova nepokladal.88 Nazdávam sa, že nebudem ďaleko 

od pravdy, ak túto štúdiu ukončím konštatovaním, že politický záujem mocných aj v tomto 

prípade zvíťazil nad odborným stanoviskom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 KRAUS, František. Oslavujeme renegáta obnovením Petőfiho pomníku v hl. meste Slovenskej krajiny? 
In Hlas slovenskej samosprávy, roč. 5, november 1937, č. 11, s. 105-107. 
87 Z Komárna, 20. června; Obsah projevu předsedy vlády Dr. Hodži na slavnosti položení základního kamene 
k Jókaiovmu pomníku v Komárně. Archiv Národního muzea Praha, fond Milan Hodža, kartón 9, č. 471. Veřejná 
činnost. Zprávy ČTK – 1937. 
88 Podrobnejšie pozri RAPANT, ref. 18. O vzťahu D. Rapanta k M. Hodžovi informuje štúdia DUCHÁČEK, 
Milan. Václav Chaloupecký a Daniel Rapant – trauma z blízkosti. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. [online] 
Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2011/texty_1_2011/duchacek.pdf> 
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Anton Bernolák as a Symbol in Historical Memory, Public Space and Politics. 
Celebrations of the 150th Anniversary of the First Codification of Slovak Language in Trnava 
 
After the Czechoslovak Republic had been established in 1918, the Trnava representatives attempted 
to slovakise the town. This was implemented first by renaming streets and squares, but also 
by organising various festivities. Building monumnets and commemorative plaques dedicated to 
outstanding historical figures was later added to these activities. However, the name of Anton 
Bernolák, the first person to codify the standard Slovak, did not figure at first among those „national 
heroes“ commemorated and celebrated in Trnava, although Bernolák studied and worked there 
for a certain period of time. Even to assert his name in order to figure among the street names was an 
issue. Initial rejection of Bernolák was probably caused also by the fact that he was a Catholic priest. 
The situation changed only in the late 1930s, along with the change of the social atmosphere. In 1937, 
at the occasion of the 150th anniversary of the publication of Bernolák´s linguistic work, nationwide 
celebrations took place and Bernolák´s monument in Trnava was unveiled. The public in Trnava long 
disputed its placement. It was built outside the walls of the Old Town and this fact was – without any 
justification – interpreted as an attempt to marginalise the national symbol in the public space 
of Trnava. Another issue was the public toilet, representing a symbol of Trnava lagging behind 
in the sphere of urbanisation and building modern infrastructure. Since the only objective 
of celebrating Bernolák was to make Trnava visible and to strengthen its image as a developed 
and cultural town, the negative publicity related to the toilet was not desirable; thus the organisers had 
to solve also such bizarre „Clochemerlian“ issuses. The celebrations were attended also by the Prime 
Minister Milan Hodža. They were characterised by the spirit of positively presented Slovak 
nationalism with the aim to strengthen the existence of the Czechoslovak republic. They bore signs 
of a visible effort of the governing power to reach a compromise with the political Catholicism. 
As a result, Bernolák and his co-workers were presented not only through their Slovak, but also 
through their Catholic identity as the founding generation of the National Movement with dominance 
of Catholic intelligence. 
 
Keywords: Czechoslovak Republic, Slovakia, historical memory, celebrations, symbol, Anton 
Bernolák (1762-1813) 
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Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938 
 
Pavol Matula 
 

Po Mníchovskej dohode na jeseň roku 1938, keď si voči oslabenej ČSR uplatnilo 

svoje územné nároky nacistické Nemecko, prihlásilo sa o slovo aj Poľsko. V októbri zabralo 

Tešínsko a v novembri časti severných Kysúc, Oravy a Spiša. Pokiaľ ide o obývané územie, 

na Kysuciach sa to dotklo obcí Svrčinovec, Čierne, Skalité a osady Klín.1 

Keďže poľské oficiálne kruhy pred delimitáciou a počas nej ubezpečovali, že ide len 

o drobné hraničné úpravy, dôležité pre Poľsko z hospodársko-strategického hľadiska 

a nedávali do popredia argumenty opierajúce sa o teórie etnického pôvodu tamojšieho 

obyvateľstva, slovenská strana sa spočiatku domnievala, že slovenčinu v školách i v kostoloch 

bude možné udržať. 

Pred hraničnou delimitáciou na jeseň 1938 vyzerala situácia pre pôsobenie 

slovenských učiteľov a duchovných ešte relatívne nádejne. Začiatkom novembra sa nitriansky 

biskup dr. Karol Kmeťko obrátil na poľského primasa kardinála a poznańského arcibiskupa 

Augustyna Hlondu s prosbou, aby sa pričinil, že by na farách v Čiernom a Skalitom, ktoré 

majú pripadnúť Poľsku, „tak duchovní správcovia ako aj doterajší učitelia mohli zostať, 

a aby tak v kostoloch ako aj v školách jazyk slovenský mohol byť aj naďalej používaný“.2 

Kardinál Hlond jeho žiadosť postúpil katovickému biskupovi Stanislawovi Adamskému ako 

apoštolskému administrátorovi odstúpeného územia. Ten biskupa Kmeťka informoval, 

že „v predmetnej veci zakročil na úradných miestach a obdržal uistenie, že vládne kruhy 

poľské nemienia odstrániť duchovných a učiteľov, ktorí sú na odstúpenom území, jestli sa tí 

neprevinia proti zákonom poľským.“ Kardinál Hlond biskupovi Kmeťkovi tiež doporučil, 

„aby sa vládne kruhy v tejto veci dali do styku s vládnymi kruhmi poľskými vo Varšave“3 

Pár dní po obsadení územia však skutočnosť vyzerala úplne inak. Slovenské učiteľské 

sily v Svrčinovci boli 9. decembra 1938 prípisom západotešínskeho školského inšpektora 

                                                 
1 Bližšie pozri: MATULA, Pavol. Zabratie severných Kysúc Poľskom v roku 1938 a ich navrátenie Slovensku v 
roku 1939. In Zborník Kysuckého Múzea v Čadci, 2009, č. 12, s. 151-170; ŽILINČÍK, Ivan. Obsadenie časti 
Kysúc Poľskom v novembri 1938 ako vyvrcholenie poľských územných nárokov medzivojnovom období 
20. storočia. In Zborník Kysuckého múzea v Čadci, 2008, č. 11, s. 175-200; DEÁK, Ladislav. Poľské územné 
požiadavky na okolie Čadce v roku 1938. In Vlastivedný zborník Považia. XXI. Žilina : Považské múzeum, 
2002, s. 195-205; BORÁK, Mečislav. "Ukradené" vesnice. Ostrava : Sfinga, 1993, 32 s.; BORÁK, Mečislav. 
Československo-polská "malá válka" u Čadce 25. listopadu 1938. In Historie a vojenství. R. 47, č. 4 (1998), 
s. 65-90. 
2 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (ďalej iba AAK), f. Akta rzeczowe (ďalej iba ARZ), sign. ARZ 98, 
list biskupa K. Kmeťka kardinalovi A. Hlondovi z 10. novembra 1938; Pozostalosť Petra Černa, list biskupa 
Kmeťka P. Černovi z 24. novembra 1938. 
3 Slovenský národný archív (ďalej iba SNA), f. Ministerstvo zahraničných vecí (ďalej iba MZV), šk. 208, list 
biskupa Kmeťka Predsedníctvu slovenskej vlády z 29. novembra 1938. 
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Stanislawa Kusmierza uvoľnené zo služby oficiálne z dôvodu „nedostatku voľných 

pracovných miest“. Učitelia teda nečakali a odišli si hľadať miesta na slovenskú stranu.4 

V západotešínskom školskom obvode (Zaolžie) bolo 84 ľudových škôl. Z toho 3 boli 

na zabratých Kysuciach. V Svrčinovci bola zriadená škola II. stupňa, v Skalitom a Čiernom 

školy I. stupňa.5 Poliaci však na pripojených častiach obcí získali len budovu školy 

v Svrčinovci. Na ich vybudovaní v zostávajúcich dvoch obciach ale urýchlene pracovali. 

Poľská škola v Svrčinovci bola otvorená 12. decembra 1938. Z celkového počtu 235 

žiakov, ktorí ju mali navštevovať, sa v nej prvý deň objavila ani nie jedna tretina – 75 detí. 

Podľa poľskej dennej tlače sa „vystrašené deti učiteľov vypytovali, či ich budú biť“. 

Dôvodom mal byť obraz poľskej školy, ktorý vraj vytvárali „českí učitelia... strašiac deti 

bitkou od poľských učiteľov po zapísaní sa do ich školy“.6 

Poľskí školskí pracovníci sa snažili bojovať so strachom a nezáujmom detí o poľskú 

školu nie len presviedčaním, ale aj kupovaním si ich potravinami a sladkosťami. Okresný 

úrad v Čadci zaznamenal túto aktivitu vo všetkých troch obciach, kde poľskí učitelia 

zastavovali „školské deti vracajúce sa zo slovenských škôl pres štátnu hranicu do obsadeného 

územia“ a lákali ich takto do poľských škôl. Deťom popritom rozdávali „čokoládu a biele 

pečivo“.7 

Poľský školský inšpektor z Tešína si dal 15. decembra 1938 zavolať predstaviteľov 

oboch škôl z nezabratej časti Skalitého, aby vyriešili otázku detí na poľskom území. Aj keď 

tvrdil, že poľská vláda uzavrie v januári hranice, deti chodili do slovenských škôl až 

do 19. marca 1939, keď sa začalo vyučovanie v poľskej škole. Predtým si poľská školská 

správa ešte vyžiadala ich vysvedčenia. Zriadili tri triedy: dve v železničnej budove a jednu 

na železničnej zastávke v Serafínove.8 Rozlúčka detí so slovenskou školou neprebehla 

bez emócií: „Deti všeobecne neradi odchádzali a s plačom sa lúčili so svojimi slovenskými 

spolužiakmi. Keď triedni učitelia po vydaní vysvedčení zaspievali s žiakmi ,Hej, Slováci‘, tak 

väčšia časť žiactva pre plač nemohla ani hymnu dospievať. Tak deti so slzami v očiach 

                                                 
4 Štátny archív Čadca (ďalej iba ŠA-C), K66, list Okresného úradu (OÚ) v Čadci Krajinskému úradu (KÚ) 
v Bratislave z 20.12.1938. 
5 I. stupeň ľudovej školy (so 4 triedami): v I.-V. triede boli 1.-5. ročník, v VI. triede 6. a 7. ročník, II. stupeň 
ľudovej školy (so 6 triedami): v I.-II. triede boli 1.-2. ročník, v III. triede 3.-4. ročník, v IV. triede 5.-7. ročník. 
Pozri: Statut Publicznych Szkół Powszechnych Siedmioletnich z 21. novembra 1933, s. 4-5; Szkolnictwo 
na Zaolziu. In Gwiazdka Cieszyńska, 1939, roč. 92, č. 12, 10. 2. 1939, s. 6. 
6 „Czy nie będziemy bite?“ In Ilustrowany Kuryer Codzienny, roč. 29, č. 350, 19.1 2. 1938, s. 11. 
7 ŠA-C, K66, list OÚ v Čadci KÚ v Bratislave z 20.12.1938. 
8 Pozostalosť Petra Černa, Dejiny farnosti skalitskej od r. 1918. 
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odchádzali do poľskej školy“, kde ich namiesto sľubovaných slovenských kníh a vyučovania 

v slovenskej reči privítali poľskými „Elementarze“ a poľskou rečou.“9 

V Čiernom si Poliaci zriadili provizórnu školu na železničnej stanici, kde im došli 

nemalé učiteľské posily. Ani tam sa odchod do poľskej školy nezaobišiel bez plaču ako na to 

spomína jedna z pamätníčok: „...otecko chodil a hovoril, už sú tu učitelia poľskí, už bol aj 

starosta poľský... že deti do školy pôjdu, do poľskej, tu v stanici boli tri triedy. No nikto 

neposielal, viete, do tej poľskej školy, my sme Slováci, no a hotovo. Ale potom sedíme v škole, 

otvoria sa dvere, vliezol náš riaditeľ a s ním už poľský riaditeľ, ja som ho už poznala, bo tu 

blízko sme bývali. A oni tuto chodili do tej vochterne, tu bol trať majster a jeho žena ich 

stravovala, tak som ho už poznala, že je to poľský riaditeľ. Stanul si na stupeň, povyvolával... 

(plač)... sme plakali, ako deti boli sme zvyknutí, kamarátky sme tam mali a tak... nás 

povyvolával, vyviedol nás na chodbu, zariadil, potom z druhých ročníkov tiež... potom nás 

vyviedli pred školu už na cestu. Prišli učiteľky... (plač)... my sme plakali všetci, tak nás 

hladkali, až neplačeme aj on ten poľský pán riaditeľ, a tu na moste bola ich tá pľacovka, tak 

nás viedol tam náš riaditeľ... (plač)... aj tie učiteľky, až tam na tú pľacovku a tam nás už 

prebral ten poľský riaditeľ a viedol nás tu do tej školy.“10 

Poľská strana sa deti i rodičov snažila získať nielen rozdávaním čerstvého pečiva, 

ale i kakaa, čo je jednou z prvých vecí, na ktorú sa pamätníci v súvislosti s poľským 

školstvom na Kysuciach spomenú. Školským úradom boli pri stravovacích akciách 

nápomocní aj poľskí skauti – harceri. V prvej polovici decembra 1938 ich katovická 

organizácia zriadila pre školopovinnú mládež niekoľko kuchýň v Svrčinovci. Podľa poľskej 

tlače to obyvateľstvo privítalo s vďačnosťou a „harcerské kuchyne využívalo veľké množstvo 

detí“11 V chudobnom kraji, kde bolo bežné, že rodičia nemali čo deťom dať jesť, by sa tomu 

ani nebolo čo diviť: „Bieda tu bola nesmierna, chleba si tu nekúpil, len sme jedli zemiaky. 

To sme nasadili zemiakov a to s mliečičkom, každý mal kravičku jednu lebo dve a tak sme sa 

živili. A tam taký hrniec veľký krásny plno kakaa a my sme ani nevedeli čo to je. Mlieko sme 

vedeli, ale o kakau nie. No tak nám dávali tie poľské učitelky každému hrnček toho kakaa, 

taký pollitrový, no a ku tomu takú veľku bulku pečenú, jéžiškoláskavý, to bola hostina... 

(smiech).“12 Podobné spomienky má i o niečo mladšia pamätníčka: „Ako deväťročná som 

                                                 
9 Kronika ľudovej školy v obci Skalité – Horná, s. 70, 72. 
10 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Annou Straňajovou (ďalej iba Z1). Čierne 14. 7. 2010. 
11 Harcerze dożywiają dziatwę szkolną. In Ilustrowany Kuryer Codzienny, roč. 29, č. 350, 19.1 2. 1938, s. 11. 
12 Z1, ref. 10. 
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chodila k Poliakom do tretej triedy, bola som tam aj na prvom prijímaní... Tak si nás 

získavali, že nám jesť dávali, kakao..”.13  

Ani v období sviatkov neboli zastavené stravovacie akcie a naďalej sa v nich 

pokračovalo. Deti však boli obdarovávané i darčekmi s väčším a bohatším obsahom. 

Na Vianoce to bolo napr. teplé šatstvo, školské súpravy a opäť nechýbali sladkosti.14 

Vianočné sviatky a rozdávanie darčekov utkvelo v spomienkach pamätníkov s nemalou 

intenzitou: „...na Vianoce, krásny stromček urobili v triede, potom nás viedli na Svätú omšu 

aj na spoveď... dávali nám balíčky, no ježiškoláskavý... sme nevedeli, čo je cukrík. Ja keď som 

bola dievča, plakala som, že až mi mama kúpi cukrík, tak mi takého cukru, takto len 

do prstoch nabrala, čo sa káva cukrová... že tú si polízaj, dobré i to bolo... nebolo peňazí... 

a tak nám do tých... balíček orechov, veď si orech nevidel, to sme chodili túto po lieštinách 

a zbierali sme lieskové oriešky... no ale čokolády... pomaranče, čo tam všetko bolo v tom... 

a potom druhý balíček zas, tak nám dávali topánky, bo sme bosú chodili, no alebo krpce.“15 

Na darčeky pre deti sa nezabúdalo ani počas Veľkej noci: „...keď prišla Veľká noc, tak sme 

dostali také čokoládové kohúty.”16 

Kompetentné poľské orgány vyplatili pri príležitosti vianočných sviatkov obyvateľom 

Svrčinovca a Skalitého podporu „v hotovosti a naturáliách“. Odôvodňované to bolo tým, 

že tamojšia populácia je veľmi chudobná a jej situácia sa značne zhoršila v dôsledku 

rozdelenia obcí vytýčením novej hranice. Všetky obchody s potravinami totiž zostali 

na slovenskej strane. Poľská tlačová propaganda na základe toho tvrdila, že sa „obyvateľstvo 

týchto obcí dožaduje pripojenia zvyšných častí, ktoré zostali na Slovensku, k Poľsku.“ 17 

Okrem stravovania a darčekov sa poľské školy a inštitúcie snažili pritiahnuť deti 

i výletmi po železnici: „Niektorí boli slušní... do kostola ich vozili... moja žena bola, no keď 

bola slobodná, tak bola na tej poľskej strane, ale tam na začiatku Skalitého, tak tiež bola aj 

v Gdyni zadarmo, kde ich vozili, veľké privilégie im robili, kupovali ich, teda o tie deti mali 

takýto záujem, lenže deti zas nemali záujem...“18 

Ako už bolo naznačené, napriek celodennému stravovaniu či iným výhodám sa nie 

všetkým deťom chcelo chodiť do poľskej školy: „Do novej poľskej školy... prišlo viac síl, 

samé nové ,kobiety‘, nové učiteľky. Bolo ich hádam šesť... Škola mala pri plote štátnu hranicu 
                                                 
13 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru s Annou Kubicovou (ďalej iba Z3). Čierne 15. 3. 2011. 
14 Dary dla ubogich Świerczynowca i Skalitego. In Ilustrowany Kuryer Codzienny, roč. 29, č. 350, 31.12. 1938, 
s. 13. 
15 Z1, ref. 10. 
16 Z1, ref. 10. 
17 Dary dla ubogich Świerczynowca i Skalitego. In Ilustrowany Kuryer Codzienny, roč. 29, č. 350, 31.12. 1938, 
s. 13. 
18 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Petrom Gonščákom (ďalej iba Z2). Skalité 13. 7. 2010. 
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a deti z poľskej školy utekali cez vodu; z poľskej do slovenskej školy nebolo ďaleko, len asi 

200 m a nastal kultúrny boj!“19 O útekoch z poľskej na slovenskú stranu hovorí aj pamätník: 

„Potom školy otvorili, dávali im tam kakao, žemle, tým študentom... Ale oni tam boli dokiaľ 

nezjedli ten rožek alebo tú buchtu nejakú a potom zas prišli do slovenskej...“20 

Podľa správy Okresného úradu v Čadci sa rodičia bránili tomu, aby ich deti chodili 

do poľských škôl a postupom poľských učiteľov – kupovaním si detí jedlom a sladkosťami – 

boli veľmi rozhorčení.21 

Ani rodičia teda, navzdory veľkej chudobe, neprijímali bez výhrad dary, ktorými si 

chceli Poliaci získať ich detí. Ukážkovým príkladom je spomienka jednej z pätníčok: „No a ja 

prídem domov a mama mi hovorí, že čo je s tú školu? Ja hovorím, nás dovliekli do nej... zbila 

ma, načo som vraj ta išla ... dala mi jedno vajce do ruky, až idem a zaplatím tú bulku, až ma 

vyškrtnú, ona ma do poľskej školy nedá. Išla som plačúc... stretla som sa s ockom: „Kde ideš 

Anka?“, mi hovorí... že mamka mi dali vajco, aby som zaplatila, za tú bulku, nech ma 

vymažú... „poď domov“, mame povedal: „čo robíš hlupoty... prišiel taký čas, doba, tak nerob 

z decka opicu, šak uvidíme čo bude ďalej“, tak ma zobral dom...“22 

Poľská strana nevyužívala pri získavaní detí do poľskej školy len metódu „cukru“, ale 

aj „biča“. Neponúkala len výhody, ale aj zastrašovala a postihovala. Ten, kto posielal svoje 

deti naďalej do škôl na slovenskej strane bol „prenasledovaný, odobratím priepustky 

a pohrozením, že pri skonfiškovaní majetku bude z Poľska vykázaný“. Okresný úrad v Čadci 

na to upozorňoval Krajinský úrad v Bratislave a odporúčal, aby v tejto otázke u poľskej vlády 

zakročilo Ministerstvo zahraničia. A keďže v Čiernom a Skalitom mali Poliaci len provizórne 

školy, podľa OÚ sa malo ministerstvo zasadiť o to, „aby kým nemajú vlastné školy, nerobili 

v školskej dochádzke na tunajšiu stranu žiadne prekážky, ináč aby v obsadených častiach 

jednali s obyvateľstvom čo so Slovákmi a dľa toho aj vyučovací jazyk ponechali slovenský 

a nie výlučne poľský“.23 

Na zabratom území začala v krátkom čase pracovať poľská administratíva. Iná bola 

však situácia s cirkevnou správou. Oficiálne boli zmienené časti Kysúc, dovtedy patriace 

pod Nitriansku diecézu, Vatikánom zverené katovickému biskupovi až 10. januára 1939.24 

                                                 
19 Pamätná kniha obce Čierne, s. 198, 200. 
20 Z2, ref. 18. 
21 ŠA-C, K 66, list OÚ v Čadci KÚ v Bratislave z 20.12.1938. 
22 Z1, ref. 10. 
23 ŠA-C, K66, 49/1939, list OÚ v Čadci KÚ v Bratislave z 8.2.1939. 
24 AAK, f. Kancelaria ks. biskupa St. Adamskiego (ďalej iba KBA), sign. KBA 1, kopia listu pražského nuncia 
z 13.1.1939: „Sacta Sedes vero iam litteris suis No 84-39 die 10 h.m. datis mandat, ut istae parochiae – Cierne 
cum sua filiali Svercinovec et Skalite - subiiciatur – donec aliter disponatur – iurisdictioni Episcopi 
Katovicensis.“ 
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Už v polovici decembra však pričlenené územia navštívil generálny vikár zaolžianskej (českej 

časti Tešínska) administrácie (Wikariusz Generalny Administracji Zaolziańskiej) kňaz infulát 

Giulielm Kasperlik a zisťoval rozhovormi s miestnymi duchovnými a úradníkmi tamojšiu 

situáciu.25 Katovického biskupa Stanislawa Adamského okrem iného zaujímalo meno 

starostu, ktorému mali uvedené územia podliehať, pretože podľa neho „o menších, lokálnych 

otázkach bude skôr rozhodovať starosta a na základe lepšej znalosti veci ľahšie urobí isté 

ústupky než vojvodstvo, ktoré problém bude vnímať z pohľadu veľkej politiky.“26 Podľa jeho 

zistení na poľskom území zahrňovala farnosť Čierne obec Svrčinovec so 180 domami a 1100 

katolíkmi a obec Čierne so 108 domami a 500 katolíkmi. Farnosť Skalité mala 240 domov 

a 1400 katolíkov. Okrem nich na tomto území bývalo niekoľko židovských rodín.27 Mimo 

týchto troch obcí sa z Kysúc v Poľsku ocitla i osada Klín, ktorá bola časťou obce Olešná 

a patrila do farnosti Turzovka. Administratívne bola pripojená k Zaolžiu k obci Horná Lomná 

(Górna Łomna), kde pôsobil kňaz Gwóźdź. Osada mala 12 domov a bývalo v nej 76 

katolíkov, z toho 19 detí, ktoré už v polovici januára navštevovali školu v zmienenej Hornej 

Lomnej.28 

Nemalým problémom pre novú poľskú cirkevnú správu bola absencia kostolov. 

Tie zostali na slovenskej strane. Cintorín farnosti Čierné sa zas nachádzal na poľskej strane 

ako aj pole farnosti Skalité. Katovické biskupstvo muselo s ohľadom na komplikovanú 

situáciu pristúpiť k dočasnému riešeniu – súhlasilo s pôsobením slovenských kňazov 

i na poľskej strane. Išlo o Štefana Gahéra z Čierneho a Petra Černa zo Skalitého. Tí už 

v priebehu decembra žiadali o povolenie, vrátane toho, aby veriaci mohli navštevovať kostoly 

na Slovensku nielen v nedeľu. Keďže podľa biskupského úradu čiernovský farár mal 

nepriaznivý postoj k Poľsku, veriacim sa účasť na cirkevnom živote na Slovensku povoľovala 

len v nedeľu a počas sviatkov. Farára zo Skalitého naopak nepovažovali za nepriateľského 

voči Poľsku.29 Poľská tlač ich však oboch charakterizovala ako „slovenských šovinistov“, 

pričom považovala za „nanajvýš nevhodné nechať obyvateľstvo pod ich vplyvom.“30 

                                                 
25 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list katovického biskupa S. Adamského sliezskemu vojvodovi M. Grażyńskému 
z 19.12.1939, s. 1. 
26 MACAŁA, Jarosłav. Stosunek biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do katolików niepolskiej 
narodowości Śląska cieszyńskiego w latach 1938-1939 (zarys problematyki). In Śląskie Studia Historyczno-
Teologiczne XXIII/XXIV (1990-91), s. 261. 
27 AAK, f. ARZ,sign. ARZ 94, list katovického biskupa S. Adamského sliezskemu vojvodovi M. Grażyńskému 
z 19.12.1939, s. 1. 
28 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, Správa Kasperlika z 19. 1. 1939 o stretnutí s tešínskym starostom Płacowskim, 
s. 1. 
29 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list katovického biskupa S. Adamského sliezskemu vojvodovi M.Grażyskému 
z 19.12.1939, s. 1-2. 
30 WRZOSEK, Adam. Nowe granice województwa śliąskiego. In Gwiazdka Cieszyńska, Nr. 2, 6.1.1939, s. 10. 
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Pravdepodobne i z toho dôvodu Peter Černo, ktorý mal záujem učiť náboženstvo na poľskej 

škole, hoci ešte v polovici decembra mu to školský inšpektor prisľúbil, dostal neskôr 

negatívnu odpoveď.31 Na základe predpisu z 9. decembra to nedovolili ani žiadnemu 

slovenskému učiteľovi. Náboženskú výchovu v zabratej časti Skalitého učil civilný poľský 

učiteľ, ktorý mal kanonickú misiu.32 Katovický biskup sa ohľadom prípadnej nelojálnosti 

slovenských duchovných pre istotu obrátil i na nitrianskeho biskupa, aby ich dôrazne 

upozornil, že ak nezanechajú nepriateľské aktivity medzi veriacimi namierené proti Poľsku, 

ich dušpastierska činnosť bude na poľskej strane znemožnená.33 

Po pričlenení celé úsilie poľskej strany smerovalo k obmedzeniu slovenského vplyvu 

na získaných územiach, čomu malo napomôcť i utvorenie samostatnej farnosti v Svrčinovci, 

o ktorej katovický biskup začal premýšľať už v decembri 1938. Vo svojich úvahách 

o zväčšení poľského vplyvu na uvedenom území rátal i s turistickým ruchom, ktorého nárast 

sa pozdĺž železničnej trate očakával.34 

Cieľom biskupa Adamského bolo tiež získané územia pripojiť k Zaolžanskej cirkevnej 

správe (Administracja kościelna zaolziańska), ktorá vznikla na území pripojeného českého 

Tešínska. Uvedené zámery podporoval i sliezsky vojvoda Michał Grażyński, pričom prisľúbil 

aj finančnú subvenciu na dostavbu filiálneho kostola v Svrčinovci, ktorý by sa stal 

v plánovanej novej farnosti farským.35 

Chýbajúci kostol na poľskej časti Kysúc viedol k provizóriu i v oblasti sobášov. 

Poľsko uznávalo ich platnosť, ak ich uzavreli obyvatelia z poľskej časti v kostoloch 

na Slovensku v Čiernom a Skalitom. Zároveň bola uzavretá dohoda, že poľský komisár 

na pripojenom území mal právo nazerať do agendy obcí aj do matrík, aby malo Poľsko 

prehľad o sobášoch, úmrtiach a narodeniach.36 

Oficiálne rozhodnutie Vatikánu o podriadení pričlenených území pod právomoc 

katovického biskpustva sa však biskup Adamski dozvedel až 20. januára 1939 z listu 

nitrianskeho biskupa. V ten deň vydal i dekrét o rozšírení kompetencií Zaolžanskej cirkevnej 

správy, ktorú riadil kňaz Kasperlik aj na územie poľských častí Kysúc.37 Koncom januára 

biskup Adamski rozšíril právomoc biskupského súdu i na zabraté územie Zaolžia a Kysúc.38 

                                                 
31 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list P. Černa Zaolžanskej administratíve z 12. 5. 1939. 
32 STENCHLAK, Róbert. Skalité – história najsevernejšej kysuckej obce. Ružomberok 2006, s. 83. 
33 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list katovického biskupa S. Adamského sliezskemu vojvodovi M. Grażyńskému 
z 19.12.1939, s. 1-2. 
34 Tamže, s. 2. 
35 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list M. Grażyńského zo 16. 1. 1939. 
36 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, správa Kasperlika z 19.1.1939 o stretnutí s tešínskym starostom Płacowskim, s. 1. 
37 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list katovického biskupa generálnemu vikárovi Kasperlikovi z 20. 1. 1939, s. 1. 
38 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, s. 18, nariadenie biskupa z 25. 1. 1939. 
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Katovický biskup za jednu z prvoradých úloh považoval dostavanie kostola 

v Svrčinovci, ktorý osobne navštívil 19. januára 1939. Už v tom čase uvažoval aj o novom 

poľskom kňazovi a zaoberal sa možnosťami jeho ubytovania. Najvhodnejšie sa mu zdalo 

nájsť priestory v škole, kde by budúci kňaz mohol učiť okrem náboženstva aj nejaký iný 

predmet. Aktuálne sa to malo stať až na jar, kedy mal byť kostol, podľa predpokladov, 

dostavaný. Dovtedy mali naďalej vykonávať činnosť na uvedenom území slovenskí kňazi 

vrátane zápisov do matrík.39 

Biskup Adamski s poďakovaním prijal ochotu vojvodu Grażyńského schváliť 

subvenciu na dostavbu kostola a vybudovaní farnosti v Svrčinovci, ale zároveň ho poprosil, 

či by nemohol nájsť v rozpočte alebo v špeciálnych fondoch pre Zaolžie dotáciu mzdy 

pre budúceho kňaza v Svrčinovci ako aj zasadiť sa o pridelenie dočasného ubytovania.40 

O podporenie jeho prosby u vojvodu ohľadom duchovného na zabratom území požiadal 

biskup Adamski aj starostu Tešína a vedúceho Oddelenia verejnej osvety Sliezskeho 

vojvodstva.41 V tom čase sa obrátil aj na poľského ministra zahraničných vecí Józefa Becka. 

Žiadal ho, aby sa u Sv. Stolice zasadil o definitívne pričlenenie Zaolžia i pripojených častí 

Kysúc ku katovickej diecéze, vzhľadom na to, že majú už ustálené hranice. Argumentoval tiež 

tým, že by sa situácia po administratívnej stránke v niektorých otázkach značne 

zjednodušila.42 O prevzatí územia pod svoju správu listami informoval aj poľského premiéra 

a ministra pre cirkevné záležitosti.43 

O pár dní na to, 24. januára 1939, navštívil katovický biskup farnosti Čierne a Skalité 

opäť. Stretol sa so slovenskými kňazmi, ktorí od neho dostali špeciálnu plnú moc pre svoje 

duchovné pôsobenie na poľskej časti Kysúc. Z porady s nimi vyplynulo, že sú otvorení 

spolupráci, zvlášť ak by ich nelojálny postoj k Poľsku mohol spôsobiť problémy miestnemu 

obyvateľstvu pri styku s farnosťami. Aj nitriansky biskup im dal odporúčania v podobnom 

duchu. Ako už bolo vyššie spomenuté, postoj slovenských kňazov bol poľskou stranou 

hodnotený rozporuplne. Raz ich považovali za antipoľsky naladených, vzápätí zasa 

za ochotných na spoluprácu. Podľa biskupa, kňaz Gahér z Čierneho podporoval nielen 

dostavbu kostola v Svrčinovci, ale aj vytvorenie osobitnej farnosti, ktorá by zahrnovala celé 

zabraté územie Kysúc (Adamski však v tom čase neplánoval začleniť do nej poľskú časť 

                                                 
39 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, s. 1-2, nariadenie biskupa z 25. 1. 1939. 
40 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list biskupa S. Adamského sliezskemu vojvodovi M. Grażyńskému z 20.1.1939. 
41 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, listy biskupa S. Adamského starostovi Plackowskému a Dr. Zawidzkému 
z 20.1.1939. 
42 AAK, f. KBA, sign. KBA1, list biskupa S. Adamského J.Beckovi z 20. 1.1939. 
43 AAK, f. KBA, sign. KBA1, listy biskupa S. Adamského preds. Rady ministrov gen. Skłakowskému a min. prof. 
W. Świętosławskému z 20. 1. 1939. 
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Skalitého, vzhľadom na odľahlosť obce a chýbajúcu cestu). Gahér urobil na biskupa dobrý 

dojem a miestne orgány sa o ňom vyjadrili, že nie je antipoľsky zameraný. Jeho ústretový 

postoj podčiarklo i vyhlásenie, že farnosť Čierne nebude požadovať vrátenie peňazí za už 

takmer dostavaný kostol v Svrčinovci, ale pochopiteľne sa farnosť Čierne finančne na jeho 

dostavbe už tiež nemala podieľať. 

O stretnutie s biskupom Adamským požiadali aj starostovia obcí so zmieneného 

územia a prosili ho o podporu u príslušných orgánov ohľadom bezplatných priepustok 

na slovenskú stranu nielen pre najbiednejších, keďže tamojšie obyvateľstvo bolo 

vo všeobecnosti dosť chudobné. Biskup sľúbil informovať o veci vojvodu. 

Adamski navštívil v Svrčinovci aj školu, kde mal v úmysle prediskutovať s riaditeľom 

otázky dotýkajúce sa budúceho kňaza. V tom čase bol však riaditeľ odcestovaný, takže sa 

stretol len s učiteľským zborom. Prácu tamojších poľských pedagógov hodnotil ako výbornu 

a obetavú, napriek neskutočne ťažkým bytovým a kultúrnym podmienkam. Učiteľky, 

vzhľadom na zlú sociálnu situáciu miestneho obyvateľstva, chodili po domoch, navštevovali 

chorých, čím si podľa Adamského získavali sympatie tamojšej populácie. 

Biskup sa svoj pobyt snažil plne zúžitkovať a tak sa stretol i s mnohými ďalšími 

miestnymi činiteľmi, okrem iného aj s prednostom obce (naczelnik gminy) Augustynom 

Kubisztom, ktorý bol zároveň predsedom Výboru pre dostavbu kostola v Svrčinovci (Komitet 

Budowy Kościoła w Świerczynowcu). 

Zo zmieneného výboru boli tí, ktorí bývali na slovenskej strane, vylúčení a biskup 

plánoval dosadiť na uprázdnené miesta zväčša predstaviteľov miestnych poľských orgánov. 

Podľa Kubisztu sa navrhovaní stretávali „v obci s veľkým uznaním“. 

Biskup pri svojej návšteve skúmal i využitia kaplnky, ktorá sa nachádzala pár desiatok 

krokov od nového kostola. Objekt sa mu javil priestranný, nie škaredý, ale zatekajúci 

a zničený. Podľa neho sa dala využívať na uloženie nebožtíkov pred pohrebom, ale vzhľadom 

na stiesnené podmienky, zaostalé hygienické návyky obyvateľstva ako aj poľské predpisy, 

navrhoval kaplnku zakonzervovať ako historickú pamiatku. 

Dokončenie kostola, jeho najjednoduchšie vybavenie ako aj dokončenie veže 

a zakonzervovanie kaplnky malo stáť okolo 40 tisíc złotých. Časové odhady ohľadom 

celkového dokončenia prác boli, ako sa neskôr ukázalo, značne optimistické – dva mesiace. 

Za finančne náročnejšiu bola považovaná výstavba fary. Bolo potrebné nájsť 

zodpovedajúci pozemok, podľa možností nie na kopci pri kostole, ale niekde pod ním. Pri nej 

sa malo vybudovať i malé ihrisko a kino. Tak by vznikol okrem klubovne pre dospelých, 

existujúcej v škole, „druhý poľský koncentračný bod pri kostole“. Vzhľadom na silné 
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náboženské cítenie obyvateľstva, ktoré podľa učiteľov uľahčovalo vyučovanie v poľskej 

škole, očakával biskup od tohoto druhého poľského kultúrneho strediska, že by mohlo 

pre „poľskú vec urobiť značne veľkú službu“. Práca v tomto smere mohla byť podľa neho ešte 

účinnejšia, keby sa pri fare v Svrčinovci nastálo usadili rehoľné sestry, ktoré by viedli 

materskú škôlku, starali sa o chorých a vniesli tam aspoň najzákladnejšie hygienické 

návyky.44 

Keďže sa biskup počas zmienenej návštevy nestretol s riaditeľom miestnej školy, 

rozhodol sa vrátiť do Svrčinovca o niekoľko dni, 30. januára 1939. Sprevádzal ho generálny 

vikár Kasperlik, ktorý celé stretnutie na žiadosť Adamského dopredu zabezpečil. Okrem 

riaditeľa školy Pribulu sa biskup stretol aj s veliteľom policajnej stanice Franciszkom 

Międzibrodskim a prednostom obce Augustynom Kubisztom. 

Stretol sa aj s členmi Výboru pre dostavbu kostola v Svrčinovci.45 Tri dni predtým bol 

výbor na svojej schôdzi doplnený o nových členov po tých, čo zostali na slovenskej strane. 

Namiesto dovtedajšieho predsedu Kubisztu bol zvolený veliteľ colného úradu Karol Opałko. 

Pokladníkom sa stal Franciszek Międzibrodski a tajomníkom riaditeľ školy Jan Pribula. 

Za podpredsedu bol zvolený A. Kubiszta. Ďaľšími členmi Výboru boli Andrzej Kulla, Rudolf 

Szuszka, Jakób Dej, Michał Słowak, Franciszek Padyszak, Edward Szwancar, Rudolf Kürti 

a Józef Kubica. Následne kňaz Gahér vo všeobecnosti oboznámil prítomných s priebehom 

dovtedajších prác. Odovzdanie podrobnej správy a agendy malo prebehnúť až 30. januára 

1939, po stretnutí s biskupom. Na schôdzi sa diskutovalo i o vybudovaní poriadnej cesty 

ku kostolu a tiež elektrifikácii obce. Obe záležitosti mala predložiť biskupovi a príslušným 

orgánom vyslaná delegácia. Po skončení schôdze sa prítomní odobrali ku kostolu, aby sa 

na mieste presvedčili o stave dovtedajších prác.46 

Na schôdzi 30. januára 1939 bolo biskupom Adamským akceptované zloženie výboru 

a tiež schválené jeho stanovy. Členmi revíznej komisie sa stali colník Stefan Saternus, 

obchodník Antoni Trembosz a učiteľ Edward Domagała.47 Kňaz Štefan Gahér sa ako cudzí 

štátny príslušník nestal členom výboru, ale len jeho poradcom.48 Potvrdzujúci dekrét, ktorým 

výbor nadobudol štatút právnickej osoby, bol odoslaný gen. vikárom Kasperlikom 

15. februára 1939.49 

                                                 
44 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, s. 20-22, list bisk. S. Adamského vojvodovi M. Grażyńskému z 25.1.1939. 
45 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list bisk. S. Adamského gen. vikárovi Kasperlikovi z 25.1.1939. 
46 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, protokol zo zasadnutia Výboru pre dostavbu kostola v Svrčinovci (ďalej 
iba VDKS) z 27. 1. 1939. 
47 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, protokol zo zasadnutia VDKS z 30. 1. 1939. 
48 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list S. Adamského Sliezskemu vojvodstvu z 8. 2. 1939. 
49 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list gen. vikára Kasperlika VDKS z 15. 2. 1939. 
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Zámer biskupa Adamského ubytovať budúceho kňaza v škole v Svrčinovci sa nestretol 

s pochopením u vojvodu, ktorý dal začiatkom februára prostredníctvom svojho zástupcu 

na vedomie, že všetky miestnosti prichádzajúce do úvahy sú plne využívané miestnymi 

učiteľmi.50 Situácia sa zmenila až začiatkom leta. Vtedy K. Opałko informoval generálneho 

vikára Kasperlika, že problém ubytovania budúceho svrčinovského kňaza je vyriešený. 

Dočasne by mohol nájsť útočište v školskej budove v jednej izbe, avšak bez nábytku. O ten 

by sa však dodatočne postarali. Opałko predostrel aj alternatívu: „...eventuálne by mohol 

bývať v našom dome, vzdialenom 100 m od budovy školy, kde by sme kňazovi dali jednu izbu 

s osobitným vchodom.“ Pokiaľ išlo o stravovanie, bola tam kuchyňa, ktorú využívali policajní 

úradníci, hraničná stráž a učitelia. Keby to však duchovnému nevyhovovalo, Opałko mal opäť 

náhradné riešenie : „mohli by sme mu ponúknuť stravovanie v našom dome“.51 

Koncom februára Výbor pre dostavbu kostola v Svrčinovci požiadal o audienciu 

u sliezskeho vojvodu s cieľom predložiť mu správu a vysloviť svoje žiadosti a prosby. 

Delegáciu mali tvoriť Karol Opałko, Jan Pribula, Franciszek Międzibrodski a Rudolf Kürti. 

V rovnakom čase si deputácia vyžiadala audienciu aj u katovického biskupa, ktorý s ňou 

súhlasil a zároveň im radil, aby sa s návštevou u vojvodu poponáhľali, poprípade u vedúceho 

oddelenia výstavby, aby získali subvenciu ešte pred koncom marca z rozpočtu z aktuálneho 

roku.52 Vojvoda však už 20. februára 1939 vydal rozhodnutie (informáciu o tom dostal ale 

výbor až 27.februára 1939) o pridelení subvencie na dostavbu kostola a postavenie fary 

vo výške 60 tisíc złotých, ktoré boli uložené na účet Úradu starostu Tešína.53 Pri spoločnom 

stretnutí vojvodu s katovickým biskupom bolo vyjasnené postavenie a kompetencie výboru 

a to v týchto bodoch: 1. Výbor ako právnicka osoba mal postupovať samostatne, 2. Výbor mal 

sám zabezpečiť plány a rozpočet na dokončenie kostola ako aj budovy novej fary, pričom 

rozpočet podliehal potvrdeniu cirkevných orgánov, ktoré to mali konzultovať s orgánmi 

svetskými, 3. Rovnako mal postupovať výbor v otázke získania pozemku, ktorý mal byť 

ocenený znalcami, 4. V prípade potreby sa výbor mohol obrátiť na vojvodstvo so žiadosťou 

o priznanie subvencie, 5. Pri výstavbe fary mal výbor vziať do úvahy potrebu ubytovacích 

priestorov pre dve rehoľné sestry s osobitným vchodom ako aj miestnosť pre materskú 

                                                 
50 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list vicevojvodu katovickej diecéze z 11. 2. 1939. 
51 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list K. Opałku gen. vik. Kasperlikovi z 10. 6. 1939. 
52 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, listy VDKS S. Adamskému a sliezskemu vojvodovi z 24. 2. 1939 a list 
S. Adamského VDKS z 7. 3. 1939. 
53 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list VDKS Oddeleniu rozpočtovo-hospodárskemu sliez. vojvodstva v Katoviciach 
z 25. 5. 1939. 



HISTORIA NOVA  5 

 187

škôlku, ktorá mala slúžiť i ako sála pre farské zhromaždenia, 6. Pri menších výdavkoch sa 

mohlo vybrať z ponúk, pri väčších bolo nutné vypísať konkurz.54 

Začiatkom apríla poslal výbor generálnemu vikárovi Kasperlikovi odpis znaleckého 

posudku na pozemok, ktorý mal byť zakúpený pre faru v Svrčinovci a žiadal jeho schválenie, 

poprípade vyslanie zástupcu generálneho vikárstva, ktorý by si parcelu najprv pozrel a potom 

výber miesta schválil. Výbor zároveň oznámil, že práve vypisuje konkurz na dostavbu kostola 

a postavenie fary a prípravne práce by mali začať v najbližších dňoch po Veľkej noci.55 

Generálny vikár zakúpenie pozemku vzápätí na to potvrdil. Parcela mala rozmery 1910 m2 

a jej cena bola 3,50 zł/m2.56 Inzerát o konkurze sa v tlači objavil 12. apríla 1939. Ponuky mali 

byť posielané do 22. apríla 1939.57 

Vyhliadnutý pozemok pre faru výbor ešte v apríli zakúpil. Problematickým sa však 

stal výber firmy, ktorá by dokončenie kostola a výstavbu fary zrealizovala. Na inzerát síce 

zareagovali dvaja záujemcovia, ale po zistení podmienok, za ktorých by sa mali práce 

uskutočniť, stratili záujem pre nerentabilnosť celého obchodu. Výbor sa preto obrátil na Úrad 

starostu v Tešíne, aby plány a rozpočet pripravila jeho administratíva a práce niekomu zadala. 

Úrad to ale odmietol s argumentom, že to nie je v jeho kompetencii a že na také niečo nemá 

ľudí. Patovú situáciu sa snažil vyriešiť generálny vikár Kasperlik. Obrátil sa na vojvodstvo 

s návrhom troch možných riešení: aby sa toho ujalo Oddelenie verejných prác alebo aby to 

bolo prikázané Oddeleniu výstavby pri Úrade starostu v Tešíne alebo aby bol oprávnený 

Výbor pre dostavbu kostola v Svrčinovci na zadanie práce bez výberového konania. 

Generálny vikár zároveň upozornil, že vytvorenie farnosti v Svrčinovci je s ohľadom 

na štátny záujem vecou značne naliehavou.58 Vojvodstvo začalo vzápätí na to 

prostredníctvom Oddelenia výstavby v Tešíne preverovať v akom stave sa stavba nachádza. 

Išlo mu najmä o to či sú k dispozícii nejaké plány a rozpočet a koľko by stála celková 

dostavba.59 

Vec sa z miesta nepohla ani nasledujúci mesiac a tak sa výbor znovu obrátil 

na vojvodstvo, že subvenciu nemôže využiť vzhľadom na to, že je viazaná na výberové 

                                                 
54 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 99, list gen. vikára Kasperlika VDKS z 27. 3. 1939.  
55 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list VDKS gen. vikárovi Kasperlikovi z 6. 4. 1939. 
56 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 99, list gen. vikára Kasperlika VDKS z 11. 4. 1939. Parcela mala byť odkúpená 
od Cyprychov. V liste gen. vikara Kasperlika vojvodovi z 2. 8. 1939 sa však uvádza, že o pozemku pod faru sa 
ešte len rokuje a mal by byť oproti škole: AAK, f. KBA, sign. KBA 17. 
57 Dzennik Polski, 12. 4. 1939, s. 6. Výberové konanie bolo vypísané na práce murárske, práce s železom 
a betónom, klampiarske, pokrývačské, stolárske a tesárske. 
58 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list gen. vikára Kasperlika Úradu vojvodu v Katoviciach z 26. 4. 1939. 
59 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list Odd. dopravno-stavebného vojvodstva v Katoviciach Odd. výstavby 
vojvodstva v Tešíne z 5. 5. 1939. 



HISTORIA NOVA  5 

 188

konanie. Navrhoval preto, aby rozpočet vypracoval Úrad výstavby vojvodstva v Tešíne a mal 

by aj celkový dozor nad prácami. Výbor predpokladal, že v prípade takéhoto riešenia by 

kostol mohol byť dokončený najneskôr v auguste.60 Vojvodstvo s tým však nesúhlasilo 

a Úradu výstavby v Tešíne zadalo len to, aby vypracoval nový rozpočet a znovu vypísal 

výberové konanie. Uzávierka bola 17. júla 1939. Prihlásili sa 4 záujemcovia. Vybraná bola 

firma zo Skoczowa s najnižším rozpočtom (68 tisíc zł). Výbor vyslal návrh okamžite 

špeciálnym kurierom do Tešína odkiaľ mal do Katovíc vycestovať poverený úradník s cieľom 

zabezpečiť potvrdenie uvedenej ponuky, aby sa pristúpilo čím skôr k práci na kostole. 

Byrokratické prieťahy však spôsobili, že sa nasledujúce dva týždne nič nedialo. Svoju úlohu 

pravdepodobne zohral aj úraz predsedu výboru K. Opałka, ktorý havaroval na motorke 

a musel sa liečiť v nemocnici v Żywci. Po návrate sa hneď obrátil na generálneho vikára 

Kasperlika, aby v uvedenej veci intervenoval na vojvodstve. Dúfal, že práce by sa mohli 

začať začiatkom augusta a vysvätenie kostola by tak mohlo prebehnúť na konci septembra.61 

Vojvoda M. Grażyński uskutočnil 1. augusta 1939 cestu po Zaolží a pričlenených 

Kysuciach.62 Pri tej príležitosti ho v Svrčinovci predseda výboru K. Opałko oboznámil 

so situáciou ohľadom nedostaveného kostola. Vojvoda sa následne osobne v celej veci 

angažoval a všetky administratívne prekážky boli ihneď odstránené. Doporučoval tiež, aby sa 

zároveň s dostavbou kostola začalo s výstavbou fary, na čo prisľúbil ďalšiu finančnú pomoc.63 

Inžinieri z Úradu výstavby vojvodstva spolu so staviteľom prišli do Svrčinovca 7. augusta 

1939, aby sa pustili do prípravných prác. Opałko stále dúfal, že vysvätenie kostola by sa 

mohlo stihnúť ešte do konca septembra.64 Želanie vojvodu, aby sa pristúpilo súčasne k práci 

na fare, katovické biskupstvo prijalo súhlasne a tak staviteľ Manowski, ktorý už pracoval 

na dostavbe kostola dostal za úlohu vypracovať plány a rozpočet. Tie mali byť potom 

potvrdené Úradom výstavby vojvodstva.65 

Počas cesty Grażyńského po Zaolží a na zabratých Kysuciach vojvoda navštívil aj 

Skalité. Stav, keď tamojší obyvatelia chodili do kostola na slovenskej strane, keďže vlastný 

nemali, ho značne rozhorčil. Podľa neho „nie je možné, aby sa ďalej toleroval fakt, 

                                                 
60 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list VDKS Odd. rozpočt.-hospodárskemu vojvodstva v Katoviciach z 25. 5. 1939. 
61 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list VDKS gen. vikárovi Kasperlikovo z 31. 7. 1939; Archiwum Państwowe 
w Katowicach, f. Policja Województwa Śliąskiego 12/38, sig. 491 – Raport situacyjny Powiatowej komendy 
Policji Województwa Śliąskiego Nr. 88 z 28. 4. 1939, Posterunek Mosty, s. 172. 
62 P.Wojewoda dr. Grażyński w Cieszynie. In: Dziennik Polski, 3. 8. 1939, s. 3. 
63 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list vojvodu Grażyńského biskupovi Adamskému z 2. 8. 1939. 
64 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list K. Opałka gen. vikarovi Kasperlikovi z 5. 8. 1939. 
65 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, list gen. vikára Kasperlika sliezskemu vojvodovi z 11. 8. 1939, s. 107. V liste sa 
uvádza, že staviteľ Nanowski bol z Tešína, hoci v predchádzajúcej korešpondecii sa spominalo, že je 
zo Skoczowa. 
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že obyvatelia poľskej farnosti navštevujú slovenský kostol, kde sa prenášajú poburujúce 

agitačné kázne.“ Do Zwardońa, ako náhradného poľského svätostánku, to mali Skaličania 

7 km, čo celú situáciu značne komplikovalo, preto vojvoda odporučil katovickému biskupovi, 

aby sa čo najskôr pristúpilo k vybudovanie samostatného kostola, na ktorý hodlal poskytnúť 

zodpovedajúcu finančnú pomoc.66 Generálny vikár Kasperlik, ktorý v tom čase zastupoval 

dovolenkujúceho katovického biskupa, plne zdieľal názor vojvodu na potrebu vybudovania 

„hoc len filiálneho kostola v Skalitom“. V dôvodoch urgentnosti riešenia uvedenej otázky sa 

s Grażyńyskim takiež zhodoval: „Je potrebné oslobodiť ľudí od nežiadúceho vplyvu 

prichádzajúceho spoza hranice“. V prvom rade sa však mali dokončiť rozbehnuté práce 

v Svrčinovci, čo Opałko odhadoval na polovicu septembra a hneď potom sa malo pristupiť 

„k ďalšej úlohe v Skalitom“.67 Situácia na zabratých Kysuciach však na vojvodu zapôsobila 

natoľko, že súril prácu nielen v Svrčinovci. Katovického biskupa žiadal „o okamžité 

vypracovanie projektu kostola v Skalitom“, pričom sa mala zároveň s ním postaviť aj fara.68 

Biskup Adamski, ktorý sa vrátil v polovici augusta z dovolenky, zareagoval na žiadosť 

vojvodu o projekt svätostánku v Skalitom pozitívne a hneď aj dal, pri osobnej návšteve obce 

13. augusta 1939, príslušné inštrukcie predsedovi Výboru pre dostavbu kostola v Svrčinovci 

K. Opałkovi ako aj novému poľskému kňazovi, aby sa vecou začali zaoberať. Vo svojom liste 

M. Grażyńskému v súvislosti so Skalitým však nehovoril o „kostole“ ale o „kaplnke“. 

Po obdržaní projektov prisľúbil ich predloženie vojvodovi.69 

Aj keď vojvoda uvádzal, že pre obyvateľov Skalitého bol Zwardoń ďaleko, pokiaľ by 

chceli navštevovať tamojší kostol, neplatilo to o celej obci. Tí z jeho najvýchodnejšej časti to 

mali naopak bližšie ako na slovenskú stranu, preto miestny poľský kňaz dostal od katovickej 

diecézy (Zwardoń patril pod krakovskú) príslušné povolenie.70 

Hranica, ktorá rozdelila kysucké obce, spôsobovala problémy nielen poľskej cirkvi, 

ale aj duchovným na Slovensku. Les, ktorý patril skalitskej farnosti sa nachádzal na poľskej 

strane a dochádzalo v ňom k častým krádežiam, takže bol značne zničený. Hájnikom tam 

nikto nechcel byť. Kňaz Peter Černo ešte na jar celú situáciu nahlásil polícii, avšak problém to 

nevyriešilo, preto požiadal Komisariát ochrany lesov v Katoviciach o povolenie na čiastočný 

výrub lesa, aspoň väčších kusov. Vzhľadom na to, že bolo potrebné uhradiť sumu 27 zł, ktoré 

                                                 
66 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list vojvodu Grażyńského biskupovi Adamskému z 2. 8. 1939. 
67 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, list gen. vikára Kasperlika sliezskemu vojvodovi z 11. 8. 1939, s. 107 a list 
biskupa Adamského gen. vikarovi Kasperlikovi z 16. 8. 1939, s. 111. 
68 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, list vojvodu Grażyńského biskupovi Adamskému z 12. 8. 1939, s. 116. 
69 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, listy biskupa Adamského vojvodovi Grażyńskému a gen. vikarovi Kasperlikovi 
z 16. 8. 1939, s. 113 a 111. 
70 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list gen. vikara Kasperlika katovickej diecézy z 3. 4. 1939, s. 16-17. 
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Černo ako tvrdil „nemal odkiaľ zaplatiť“, vec zostala na mŕtvom bode.71 Generálny vikár 

Kasperlik sa snažil Černovi pomôcť a tak poprosil kňaza Dr. Adamczyka z Katovíc, aby sa 

pokúsil osobne na Úrade vojvodstva získať pre neho zmienené povolenie. V polovici mája 

gen. vikár Černa informoval, že povolenie mu môže dať aj vládny komisár v obci, avšak 

za kolok bude musieť zaplatiť tak či tak, pretože od toho nemožno nikoho oslobodiť. 

Kasperlik mu preto radil, aby predal pár kusov dreva a tak získal potrebný obnos.72 

Ústretovosť pri riešení komplikovaných majetkovo-právnych vzťahov v pohraničnom 

pásme však potrebovala i druhá strana – poľská. Plánovala totiž vybudovať novú školu 

v Skalitom a vyhliadnuté pozemky, na ktorých mala budova stáť patrili slovenskej farnosti 

Skalité. Katastrálne knihy sa nachádzali v Čadci. V zmienenej veci začali medzi sebou 

komunikovať v polovici februára Oddelenie výstavby v Tešíne a Oddelenie dopravno-

stavebné v Katoviciach. Parcely – jedna (lúka – 4780 m2) sa nachádzala nad riekou 

Skaličankou a druhá (orná pôda – 9000 m2) vedľa železničnej trate. Odhadovaná cena bola 

okolo 2000 zł.73 Pri riešení problému sa vojvodstva obrátilo o pomoc na katovické 

biskupstvo, od ktorého očakávalo, že vyvinie patričný tlak na farnosť v Skalitom. Vec im 

dosť súrila, keďže stavbu školy chceli dokončiť ešte pred zimou.74 Na intervenciu odpovedal 

P. Černo 21. marca 1939 oznámením, že dostal povolenie od biskupa na predaj žiadaných 

pozemkov (spolu 13780 m2) v cene 5 zł za m2, čo pôvodnú odhadovanú sumu prevyšovalo 

viac ako trojnásobne. O úlohu prostredníka pri ďalšom vyjednávaní nemala katovická diecéza 

záujem a vojvodstvu dala najavo, že má už postupovať samostatne.75 

Hranica komplikovala aj zbierku na opravu farského kostola v Skalitom. Peter Černo 

plánoval štvrtinu výdavkov pokryť dobrovoľnými darmi medzi veriacimi na slovenskej 

i na poľskej strane. Nebol si však istý, či k tomu nebude potrebovať súhlas od poľských 

úradov, preto sa o radu obrátil na katovickú diecézu.76 Generálny vikár Kasperlik ho 

informoval, že peniaze môže pokojne zbierať aj na poľskej strane bez povolenia, avšak 

vzhľadom na to, že obnos bude prenesený cez hranice a tam použitý, mal by o tom 

informovať aspoň miestnu políciu, keďže vývoz valuty je prísne zakázaný.77 Inštrukcia, ktorú 

Černo vyplnil, však celý postup skomplikovala. Oznámenie polícii nestačilo, mal si vypýtať 

povolenie od Poľskej devízovej banky. Znovu sa preto obrátil na generálneho vikára 
                                                 
71 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list P. Černa zo 6. 4. 1939. 
72 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, listy gen. vikara Kasperlika P. Černovi z 15. a 17. 5. 1939.  
73 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list Oddelenia výstavby v Tešíne Oddeleniu dopravno-stavebnému v Katoviciach 
z 15. 2. 1939. 
74 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list Oddelenia verejnej osvety katovickej diecéze zo 6. 3. 1939. 
75 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list P. Černa Zaolžanskej administrácii z 21. 3. 1939. 
76 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list P. Černa Zaolžanskej administrácii z 12. 5. 1939. 
77 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list gen. vikara Kasperlika P. Černovi z 15. 5. 1939. 
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Kasperlika, aby sa v uvedenej veci za neho angažoval, keďže nevedel ani adresu uvedenej 

banky a navyše predpokladal, že to celé prebehne rýchlejšie, ako keby to vybavoval sám.78 

Slovenskí kňazi nahrádzali absentujúceho poľského duchovného na zabratých 

územiach takmer vo všetkých aktivitách. Na prvé sv. prijímanie pripravovali aj deti z poľskej 

strany. Hoci i tu sa snažili poľské cirkevné orgány obmedziť ich vplyv tým, že školákov 

v príslušnom veku pripravovali i poľskí učitelia. V Skalitom sa prvé sv. prijímanie 

uskutočnilo 18. mája 1939.79 Deti zo zabratých častí Svrčinovca a Čierneho ho mali 29. mája 

1939. Omša sa slúžila v škole v Svrčinovci, keďže tamojšia kaplnka na to bola príliš malá 

a negarantovala bezpečný priebeh celej akcie. O povolenie celebrovať omšu v školskej 

budove požiadal cirkevné orgány riaditeľ školy J. Pribula a predseda Výboru pre dostavbu 

kostola v Svrčinovci K. Opałko. Na prípravu slávnosti dohliadal kňaz prof. Maultzer. 

Liturgické predmety boli požičané z farnosti v Jablunkove, kňaz ktorej aj omšu slúžil. 

J. Pribula požiadal aj o subvenciu na zakúpenie pamiatkových obrázkov pre deti, vzhľadom 

na to, že škola na to nemala žiadne fondy. K. Opałko zasa požiadal, aby mohli duchovní 

z farnosti v Jablunkove celebrovať omšu v svrčinovskej škole dva razy do mesiaca 

v sviatočné dni. Generálny vikár Kasperlik dal súhlas, aby sa v nedeľu a v sviatočné dni mohli 

konať omše nielen v škole, ale aj v nedokončenom kostole.80 

O povolenie omše mimo kostola nežiadali zástupcovia Výboru pre dostavbu kostola 

v Svrčinovci prvýkrát. Už koncom apríla sa obrátili na generálneho vikára Kasperlika 

v súvislosti s prípravou oslavy štátneho sviatku pri príležitosti výročie prijatia prvej poľskej 

ústavy, teda 3. mája. Povolenie dostali s podmienkou, že budú prísne dodržané všetky 

liturgické predpisy, pričom sa omša mohla celebrovať aj pred tamojšou kaplnkou. 

Vo veci požičania liturgických predmetov sa mali obrátiť na farnosť v Čiernom.81 

Oslavy štátneho sviatku sa konali vo všetkých troch obciach, avšak za najokázalejšie 

boli považované tie v Svrčinovci. Akcia sa začalo v ranných hodinách slávnostnou akadémiou 

na školskom dvore. Program bol vyplnený recitačným prednesom školákov a príležitostným 

prejavom učiteľa Skraba. Podľa poľskej tlače sa podujatia zúčastnilo okolo 300 ľudí, väčšinou 

miestnych obyvateľov, oblečených v slávnostných krojoch. Akadémiu prítomní zakončili 

spevom poľskej štátnej hymny. Slávnosť pokračovala poľnou omšou. Po nej mal celebrujúci 

kňaz Lhota kázeň, v ktorej „predstavil triumfy poľských zbraní od obrany Częstochowej 

do víťazstva nad boľševizmom pri Varšave“. Na konci podujatia boli deti obdarované 
                                                 
78 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list P. Černa Zaolžanskej administrácii z 27. 5. 1939. 
79 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list P. Černa Zaolžanskej administrácii z 12. 5. 1939. 
80 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list K. Opałka z 22. 5. 1939 a J. Pribulu z 23. 5. 1939 Zaolžanskej administrácii. 
81 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list gen. vikara Kasperlika VDKS z 24. 4. 1939. 
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sladkosťami a poľskými náboženskými knihami. O štvrtej poobede sa v Svrčinovci začala 

ľudová zábava, ktorá sa pretiahla do neskorých nočných hodín. Dziennik Polski v súvislosti 

s oslavou výročia v Svrčinovci uviedol, že „na hraničnom moste sa zhromaždili početné 

zástupy ľudí, ktoré si so vzrušením vypočuli omšu. Obyvateľstvo bývajúce na slovenskej strane 

hraníc bolo prekvapené a unesené tak majestátnou oslavou štátneho sviatku.“ V rozhovoroch 

Svrčinovčania „zdôrazňovali, že slávnosť zakončená poľnou omšou, na ktorej sa zúčastnili 

predstavitelia miestnej moci, hraničnej stráže a polície na nich silno zapôsobila. Také čosi – 

ako zdôraznili – za českých časov nebolo vidieť.“ Podľa denníka obyvatelia zabratých Kysúc 

v tento den potvrdili svoju „hlbokú spätosť s poľskosťou“.82 

Túto „poľskosť“ malo podporiť vytvorenie farnosti v Svrčinovci. Jej rozsah však 

nemal byť úplne totožný s územím pričlenených Kysúc. Súčasťou sa mali stať i malé kúsky 

Tešínska. Začiatkom marca 1939 sa generálny vikariát v Tešíne obrátil na farský úrad 

v Jablunkove s otázkou, či by súhlasil s pripojením Hrčavy a časti Mostov, ktoré mu 

podliehali, k plánovanej farnosti v Svrčinovci. Kňaz Jozef Hanzlik odpovedal, že Hrčavania 

by to akceptovali, keďže doteraz sa aj tak zúčastňovali na náboženských obradoch v Čiernom. 

Rovnako súhlasil aj s pripojením časti Mostov, teda chalúp „za tunelom“.83 Nová farnosť si 

však na svoj vznik musela počkať ešte ďalšie tri mesiace. Katovický biskup oznámil jej 

vytvorenie 13. júna 1939. Pozostávala z územia, ktoré pred tým patrilo pod nitriansku diecézu 

s výnimkou časti ležiacej na východ a juh od cesty Skalité – Szare. Tá mala patriť 

pod arcidiecézu krakovskú.84 Uvedená cesta mala byť teda východnou hranicou farnosti. 

Katovický biskup sa o takéto konkrétnejšie vymedzenie hranice snažil vzhľadom na to, 

že v rozhovore s nunciom vyrozumel, že nejasná hranica bola pre neho a ešte menej pre Svätú 

stolicu neprijateľnou. Urobil to napriek tomu, že si nebol celkom istý, či na sever od nej nie sú 

ešte nejaké domy, obyvateľom ktorých by viac vyhovovalo patriť pod Zwardoń. Generálneho 

vikára Kasperlika požiadal, aby zatiaľ ešte neudeľoval právomoc nad týmto územím 

zwardońskému kňazovi, pokiaľ tak dosiaľ neučinil. Mal vyčkať, až do definitívneho 

potvrdenia celej záležitosti Svätou stolicou.85 Plná moc nad touto časťou mu bola zverená až 

19. augusta 1939. Zwardońský farár mal, ale viesť osobitné matriky, keďže územie patrilo 

pod Sliezske vojvodstvo a matričné výkazy mal posielať Úradu starostu v Tešíne 

a Okresnému súdu v Jablunkove. Odhadovalo sa, že malo ísť približne o 100 katolíkov. 

Od generálneho vikára Kasperlika dostal radu, aby sa snažil zblížiť predovšetkým 
                                                 
82 Uroczyste obchody Święta Narodowego. In Dziennik Polski, roč. VI, Nr. 123, 5. 5. 1939, s. 3. 
83 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, listy J. Hanzlika gen. vikariatu v Tešíne zo 7. 3. 1939. 
84 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list bisk. S. Adamského krakov. arcibiskup. A. Sapiehovi z 13. 6. 1939, s. 37. 
85 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list bisk. S. Adamského gen. vikarovi Kasperlikovi z 19. 6. 1939, s. 33. 
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s najmladšími s cieľom „odstrániť predpojatosť, ktorá sa tam ešte objavuje“.86 V rovnaký 

deň ako katovický biskup založil svrčinovskú farnosť, vydal aj dekrét o jej pričlenení 

k tešínskemu dekanátu.87 Generálny vikár Kasperlik dostal inštrukciu informovať o vzniku 

novej farnosti slovenských farárov, avšak mala im byť ponechaná dovtedajšia právomoc a to 

do času, kým nebude ustanovený nový poľský kňaz. Obyvateľstvo malo byť upovedomené 

o novom stave až po príchode poľského farára. Časový odhad bol prelom júna a júla.88 V liste 

vojvodstvu bol vznik novej farnosti zdvôvodňovaný neúnosnosťou situácie, keď na tomto 

území vykonávali kňažskú činnosť farári zo zahraničia, ktorí zároveň viedli i matriky.89 

Katovickému biskupovi však šlo nielen o vytvorenie samostatnej farnosti 

na pripojenom území Kysúc, ale aj o definitívne pričlenenie tohto územia spolu so Zaolžím 

ku katovickej diecéze. V tomto zmysle apeloval ešte v januári, ako už bolo spomenuté, 

na poľského ministra zahraničných vecí J. Becka, krátko potom, čo mu ich zverila Svätá 

stolica. Situáciu od začiatku komplikovala neustálenosť politických hraníc, respektíve 

neexistencia oficiálnej mapy, ktorá by ich presne definovala a to až do konca marca 1939, 

takže sa nuncius vecou nemohol zaoberať.90 K problému sa vrátil až po vytvorení samostatnej 

farnosti na zabratých Kysuciach. Požadoval však presné údaje. Výkaz území na mape, ktoré 

boli pričlenené k Poľsku z bývalej ČSR síce mal, ale chýbali informácie, od ktorých diecéz 

na Slovensku boli odtrhnuté a ku ktorým v Poľsku pripojené. Riešiť to však nechcel 

samostatne po jednotlivých diecézach. Materiál chcel v Ríme predložiť už ako celok.91 

S vytvorením novej farnosti so sídlom v Svrčinovci sa stal aktuálnym i problém 

poľského kňaza, čo by ju spravoval. Od nového duchovného očakávali biskup, generálny 

vikár i zástupcovia Výboru pre dokončenie kostola v Svrčinovci, že jeho prítomnosť v obci 

napomôže urýchliť práce na svätostánku. Katovický biskup mal predstavu, že by to mal byť 

duchovný, ktorý pochádza zo Zaolžia a „vie trochu česky, aby sa ľahšie dorozumel 

so Slovákmi.“ Vojvoda Grażyński zasa dúfal, že to bude človek, v ktorom „sa spája životná 

múdrosť s vrúcnym vlastenectvom, keďže obec Svrčinovec je z národného pohľadu dosť 

problematická“.92 G. Kasperlik navrhoval kňaza Pawlucia z Łazov, avšak biskup sa obával, 

že by sa tým skomplikovala výstavba kostola v uvedenej obci. Ako ďalší prichádzal do úvahy 

                                                 
86 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 100, listy gen. vikára Kasperlika zwardońskému kňazovi Chraplovi a krakov. 
arcidiec. z 19. 8. 1939.  
87 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, dekrét bisk. S. Adamského z 13. 6. 1939, s. 339.  
88 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list bisk. S. Adamského gen. vikarovi Kasperlikovi z 19. 6. 1939, s. 34. 
89 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 100, list gen. vikára Kasperlika sliezskemu vojvodstvu z 19. 6. 1939.  
90 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 94, list Administratívneho odd. sliez. vojvodstva katovickému biskupstvu z 31. 3. 
1939, s. 298-299. 
91 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list bisk. S. Adamského arcibis. Sapiehovi z 19.6. 1939, s. 35. 
92 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 95, list vojvodu M. Grażyńského bisk. S. Adamskému z 2. 8. 1939. 



HISTORIA NOVA  5 

 194

kňaz Słowik.93 Nakoniec padla voľba na farára Józefa Maciejiczka z Fryštátu. Katovická 

diecéza prikázala generálnemu vikárovi Kasperlikovi, aby Maciejiczkovi vystavil dekrét už 

od 1. augusta 1939. Ten však nemohol opustiť svoje pôvodné pôsobisko, dokiaľ ho neprišiel 

vystriedať niekto iný.94 Dekrét mu bol nakoniec vydaný 3. augusta 1939. G. Kasperlik mu dal 

inštrukcie, aby sa na miesto poponáhľal a pomohol Výboru pre dostavbu kostola v Svrčinovci. 

Aj keď sa problém s ubytovaním podarilo vyriešiť, duchovného čakalo na novom pôsobisku 

množstvo iných. Chýbali napríklad liturgické predmety. Tie si mal dočasne požičať 

od farnosti v Jablunkove a nejaké mal dostať z ukradnutých predmetov, ktoré katovickej 

diecézy vrátila polícia. Na nákup omšového vína a iných najpotrebnejších predmetov dostal 

100 zł. G. Kasperlik očakával, že pôsobenie J. Maciejiczka sa „nebude odlišovať od práce 

misionára“.95 Nový poľský kňaz prevzal oficiálne farnosť 8. augusta 1939, kedy začal 

úradovať. Generálny vikár Kasperlik sa vzápätí na to poďakoval slovenským farárom za ich 

činnosť na poľskom území.96 

Niekoľkomesačná snaha poľských školských orgánov o pritiahnutie detí a rodičov 

do poľských škôl rôznymi výhodami neviedla k ich získaniu. Úsilie cirkevných inštitícií, 

ktoré smerovalo k vytvoreniu samostatnej farnosti na zabratom území Kysúc a ustanoveniu 

poľského duchovného pre túto oblasť síce bola zavŕšená, ale vzhľadom na vypuknutie 

II. sv. vojny 1. septembra 1939, nová farnosť ani jej kňaz nestihli výraznejšie zasiahnuť 

do diania v tomto regióne. Farár J. Maciejiczek navyše skončil v nemeckom zajatí.97 Poľskej 

strane sa nepodarilo tiež dokončiť kostol v Svrčinovci ani postaviť nový v Skalitom. 

Odtrhnuté Kysuce boli nitrianskej diecéze oficiálne vrátené 1. februára 1940.98 Z dôvodu 

krátkosti času a odporu voči polonizácii nezanechala tak činnosť poľských školských orgánov 

ako aj cirkevných inštitúcii vo vedomí obyvateľstva zabraného územia hlbšiu stopu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 AAK, f. KBA, sign. KBA 1, list bisk. S. Adamského gen. vikarovi Kasperlikovi z 19. 6. 1939, s. 34. 
94 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, list gen. vikára Kasperlika katovickému biskupstvu z 1. 8. 1939, s. 108. 
95 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, list gen. vikára Kasperlika J. Maciejiczkovi z 3. 8. 1939, s. 109 a sign. ARZ 95, 
list gen. vikára Kasperlika J. Maciejiczkovi z 5. 8. 1939. 
96 AAK, f. KBA, sign. KBA 17, list gen. vikára Kasperlika farským úradom v Skalitom a Čiernom z 10. 8. 1939, 
s. 110. Kasperlik však liste z 11. 8. 1939 katovickej diecéze uvádza, že J. Maciejiczek začal úradovať už o deň 
skôr, teda 7. 8. 1939 (ARZ 95). 
97 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 100, rukou písaná poznámka z 23. 9. 1939. 
98 AAK, f. ARZ, sign. ARZ 101, list bisk. S. Adamského gen. vikárovi Kasperlikovi z 15. 1. 1940. 
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The School and Church situation in Kysuce Region Annexed by Poland in 1938 
 
Year 1938, so fatal for the Czechoslovak Republic, befell most heavily on the borderline regions such 
as the upper Kysuce. Poland had been claiming this area without any success since 1918. 
On November 1, 1938, Poland sent a diplomatic note to the Czechoslovak government demanding 
a territorial withdrawal of the northern Slovakia, including the part of Kysuce. The Kysuce region was 
in a specific situation. Not entire villages but only their parts were taken. Such situations occured 
in the villages of Svrčinovec, Čierne and Skalité. This fact subsequently determined the issues that 
the Polish state and even more the Church administration had to face. Actually, there were no churches 
on the Polish side and the only school was in Svrčinovec. The children did not want to attend Polish 
schools. Polish teachers tried to get them by giving them food and sweets but not very successfully. 
Katowice diocese headed by Stanislaw Adamski tried to finish the church construction in Svrčinovec 
and they also planned to build a new one in Skalité. Even Silesian Duke Michał Grażyński was 
involved. Katowice diocese at the same time strived to establish an independent parish in this area 
with a new Polish priest. One of the main motifs was to prevent unwanted influences on believers 
from the other side of the border. This was not accomplished until the summer 1939. However, 
the Polish side did not manage to complete the church in Svrčinovec nor build a new one in Skalité 
because the Second World War broke out on September 1, 1939. 
 
Keywords: Slovak-Polish border(land), Slovak-Polish relations 1938-1939, delimitation, northern 
Kysuce region, Skalité, Svrčinovec, Čierne, Polish schools in Kysuce region, Katowice bishop 
Stanislaw Adamski, Silesian Duke Michał Grażyński, church in Svrčinovec 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011 
 
Tomáš Klokner 
 

Keď sa v roku 1976 podarilo v bývalom Československu vydať pozoruhodnú 

kolektívnu monografiu Třicet let výzkumu antiky v ČSSR 1945 – 1975 (Praha 1976), skromné, 

avšak dôstojné miesto v nej zaujala kapitola profesora Miloslava Okála o bádaní 

a popularizácii antiky na Slovensku.1 Profesor Okál vo svojom príspevku zhodnotil vedeckú 

činnosť v jednotlivých disciplínách vied o antickom staroveku na Slovensku počas 

vymedzeného obdobia. Podobne zamerané, aj keď podstatne skromnejšie hodnotenie rokov 

1993 – 2003 uskutočnil Pavol Valachovič v príspevku, ktorý odznel 26. septembra 2003 

na konferencii v Prešove s názvom 10 rokov Slovenskej republiky – 10 rokov klasických štúdií 

a následne bol publikovaný v rovnomennom zborníku.2 

Obe práce sa stali inšpiráciou na napísanie tohto príspevku, ktorý chronologicky 

i obsahovo nadväzuje na príspevok P. Valachoviča a usiluje sa byť jeho pokračovaním. 

Príspevok nemá ambíciu načrtnúť celkový obraz vývoja v jednotlivých disciplínách 

vied o antickom staroveku na Slovensku a netrúfa si ani konkurovať precíznej evidencii prof. 

Okála za roky 1945 – 1975. Naším cieľom bolo iba stručne sumarizovať stav a úspechy 

slovenskej vedy na poli výskumu a štúdia antiky v období rokov 2004 – 2011, prinajmenšom 

v oblasti starovekých dejín a kultúry, popularizácie antiky a celého organizačného procesu, 

ktorý je rovnako dôležitý ako aj jeho dôsledky. Tým sme chceli prispieť k upresneniu 

predstavy o stave nášho odboru v súčasných podmienkach. 

 
Inštitucionálne zázemie a personálne obsadenie 
 

V hodnotení rokov 1993 až 2003 sa v úvode konštatuje, že vo vymedzenom období 

pokračovalo na Slovensku formovanie katedier histórie, jediných pracovísk, na ktorých sa 

realizuje výskum v oblasti starovekých dejín a zároveň sa prednášajú dejiny antického 

staroveku (ak nerátame Archeologický ústav SAV v Nitre, ktorý sa venuje limitnej 

problematike). Následne sa uvádza osem fakúlt (pracovísk), ktoré disponujú aspoň jedným 

systemizovaným miestom pre historika na staroveké (antické) dejiny: dve katedry 
                                                 
1 OKÁL, Miloslav. Slovensko. In Třicet let výzkumu antiky v ČSSR 1945 – 1975. Praha : Kabinet pro studia 
řecká, římská a latinská ČSAV, 1976, s. 225-267. 
2 VALACHOVIČ, Pavol. Antické dejiny na Slovensku za posledných desať rokov. In ŠIMON, František (ed.). 
10 rokov Slovenskej republiky – 10 rokov klasických štúdií. Košice : Press Print, 2004, s. 22-26. 
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v Bratislave (Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UK), dve v Trnave (Filozofická 

fakulta Trnavskej univerzity a Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda), jedna 

v Nitre (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa), v Banskej Bystrici (Fakulta 

humanitných vied Univerzity Mateja Bela), v Prešove (Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity) a v Ružomberku (Filozofická fakulta Katolíckej univerzity).3 Takýto záver 

môžeme čiastočne aplikovať aj na súčasnú situáciu, keď k uvedeným ôsmim pracoviskám 

pribudlo ešte jedno (Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika). 

Z hľadiska personálneho obsadenia prišlo oproti stavu z roku 2003 nielen k miernemu 

nárastu vysokoškolských pedagógov venujúcich sa starovekým dejinám, ale aj ku generačnej 

výmene a z toho vyplývajúcemu omladeniu. Z ôsmich pedagógov, ktorých uvádza 

P. Valachovič v roku 2003, nás navždy opustil prof. Jan Burian († 2011), do penzie odišla 

doc. Ida Zubácka a dvaja z nich (Mgr. Branislav Krasnovský, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD.) 

sa primárne nevenujú výskumu antických dejín. Na druhej strane rady starovekárov posilnili 

mladí a perspektívni bádatelia PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. (Nitra), Mgr. Marek Babic, PhD. 

(Ružomberok), Mgr. Marta Sendeková, PhD. (Košice), Mgr. Michal Habaj, PhD. (Trnava). 

Celkovú štruktúru môžeme vyjadriť nasledovne: dvaja profesori (prof. PhDr. Mária Novotná, 

DrSc., prof. PhDr. Janka Hečková, CSc.), dvaja docenti (doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., 

doc. PhDr. Marián Vízdal, CSc.) a šesť odborných asistentov (Jirkal, Babic, Sendeková, 

Habaj, Krasnovský, Nagy). Podobne priaznivejší vývoj zaznamenávame aj v oblasti výchovy 

vedeckého dorastu. Počet doktorandov študujúcich antické dejiny stúpol niekoľkonásobne. 

Otázna však zostáva kvalita jednotlivých adeptov. 

 
Publikačná činnosť 
 

S tvrdením P. Valachoviča, že publikačnú činnosť z oblasti antických dejín 

na Slovensku podmieňuje niekoľko faktorov, môžeme len súhlasiť. Spomedzi nich uviedol 

predovšetkým neochotu, resp. obavu slovenských vydavateľstiev angažovať sa v tejto oblasti 

a úzky čitateľský okruh.4 Za posledných osem rokov sa situácia v tomto smere nie síce 

výrazne, ale predsa len zlepšila. Toto zlepšenie sa odzrkadľuje v produkovaní oveľa väčšieho 

počtu pôvodných vedeckých prác. Kým P. Valachovič v rámci bilancovania rokov 1993 až 

2003 spomína dve vysokoškolské študijné príručky slovenských odborníkov,5 v nasledujúcom 

období rokov 2004 až 2011 pribudlo niekoľko hodnotných učebných syntetizujúcich textov, 
                                                 
3 VALACHOVIČ, ref. 2, s. 22. 
4 Tamže, s. 23-24. 
5 ZUBÁCKA, Ida. Kapitoly z dejín antického Grécka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998; 
VALACHOVIČ, Pavol. Zákonníky starovekých národov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. 
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a dokonca vedeckých monografií napríklad z pera Mareka Babica,6 Pavla Valachoviča7 

a kolektívu (nielen slovenských) autorov pod vedením Márie Novotnej.8 Tie sa zameriavali 

na súhrn poznatkov predovšetkým z politických dejín, kompletného rímskeho (Valachovič) 

alebo grécko-rímskeho obdobia (Novotná), resp. jednej z jeho etáp (Babic). Okrem toho sa 

objavili publikácie venujúce sa špeciálnym témam a otázkam ako napríklad rímske reálie,9 

kresťanstvo v neskorej antike,10 medicína11 či sťahovanie národov.12 V neposlednom rade 

treba uviesť dva zväzky učebných textov o metódach a technikách používaných nielen 

v klasickej archeológií, ale i v ďalších vedách o antickom staroveku (napr. epigrafika, 

numizmatika a pod.).13 Všetky spomenuté práce sa vyznačujú ľahkou dostupnosťou pre širšiu 

čitateľskú obec, čo považujeme za ich veľkú výhodu. 

Svoj podiel na zlepšení kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky publikačnej činnosti má 

nielen mierne rozšírenie autorskej základne, ale aj vznik viacerých vedeckých časopisov 

a zborníkov, ktoré sú otvorené publikovaniu výsledkov vedeckých výskumov i z oblasti 

starovekých dejín. I napriek tomu, že sa medzi nimi nenachádza žiadne periodikum, ktoré by 

sa výhradne venovalo iba problematike starovekých dejín, vytvára sa výrazný priestor na ich 

ďalší rozvoj. V posledných rokoch vzniklo hneď niekoľko časopisov, ktorých stránky 

zapĺňajú príspevky z dejín a kultúry antického staroveku, prípadne z dejín vied o antickom 

staroveku. Z najmladších môžeme spomenúť časopis Kultúrne dejiny (vydáva Katedra 

histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku)14 a Nové historické 

rozhľady (Katedra histórie FF UCM, Trnava).15 Priestor na štúdie so starovekou tematikou 

výnimočne poskytujú aj časopisy, ktoré sú už dlhodobo etablované na slovenskej scéne, napr. 

                                                 
6 BABIC, Marek. Od antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476. Brno : 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 
7 VALACHOVIČ, Pavol. Stručné dejiny starovekého Ríma. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 
8 NOVOTNÁ, Mária (ed.). Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Bratislava : Veda, 2006. [autori M. Babic, 
P. Blaho, J. Burian, M. Dufková, R. Hošek, K. Kuzmová, M. Novotná] 
9 VAŇKOVÁ, Jarmila. Rímske reálie pre právnikov. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Iura 
Edition, 2010. 
10 OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a kresťanstvo. Ružomberok : Verbum, 2010. 
11 ŠIMON, František. Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám antickej medicíny. Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika, 2009. 
12 BYSTRICKÝ, Peter. Sťahovanie národov (454 – 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania. Bratislava : 
Pro Historia, 2008. 
13 KUZMOVÁ, Klára (ed.). Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. a II. Trnava : 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2008 a 2010. 
14 SENDEKOVÁ, Marta. Prenasledovanie kresťanov v rímskej armáde koncom 3. storočia a začiatkom 
4. storočia. In Kultúrne dejiny, 2010, roč. 1, č. 2, s. 175-185. 
15 JURÍČKOVÁ, Eva. Orálna história v staroveku: Herodotos a Thukydides. In Nové historické rozhľady, 2011, 
roč. 1, č. 1, s. 7-18; HABAJ, Michal. Rozšírenie pojmu antika v zmysle grécko-rímskeho staroveku 
v stredoeurópskej historiografii. In Nové historické rozhľady, 2011, roč. 1, č. 2, s. 5-17. 
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Vojenská história16 a niektoré ďalšie. Prekvapujúci je fakt, že náš jediný karentovaný časopis 

z oblasti histórie (Historický časopis) so štvrťročnou periodicitou (32 zväzkov za roky 2004 

až 2011) neobsahuje za hodnotené obdobie ani jedinú štúdiu z antických dejín! 

Čo sa týka zborníkov prinášajúcich poznatky zo starovekých dejín, na prvom mieste 

by sme spomenuli zborník Graecolatina et orientalia,17 ktorého prvé číslo vyšlo už v roku 

1969. V skúmanom období sa podarilo vydať len dve čísla (29 – 30, 2007 a 31 – 32, 2009), 

pričom je signifikantné, že ani jedna z 21 štúdií zaradených do oboch zväzkov sa nevenovala 

výhradne antickým dejinám. Prirodzene, spôsobuje to primárna orientácia zborníka 

na klasickú filológiu, latinskú medievalistiku a neolatinistiku. 

V podobnom duchu pôsobí ďalšie periodikum na domácej scéne zborník Sambucus 

vydávaný Katedrou klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Jeho prvé 

číslo vyšlo v roku 2005 a odvtedy vychádza v dvoch radoch – pravidelnom s ročnou 

periodicitou a nepravidelnom (Supplementum). Na rozdiel od cudzojazyčného zborníka 

Graecolatina et Orientalia sa usiluje osloviť domácich čitateľov v im zrozumiteľnom jazyku. 

V skúmanom období katedra vyprodukovala 10 zväzkov, 7 v riadnom rade a 3 suplementá. 

Na stránkach Sambuca boli v hojnej miere uverejnené aj štúdie zo starovekých dejín, keď 

v niektorých prípadoch sme napočítali 2 až 3 príspevky výhradne z antických dejín a ďalšie, 

ktoré s nimi nejakým spôsobom užšie či širšie súviseli.18 Druhým periodikom, ktoré sa 

pripravuje na Trnavskej univerzite je cudzojazyčný zborník Anodos – Studies of the Ancient 

World. Zabezpečuje ho Katedra klasickej archeológie rovnakej univerzity a vo vymedzenom 

období vyšlo 7 zväzkov, 5 v riadnom rade a 2 suplementá. V jednotlivých číslach, resp. 

dvojčíslach mala svoje početné zastúpenie nielen klasická archeológia, ale aj viaceré vedy 

o antickom staroveku vrátane dejín staroveku, s ktorými je táto vedná disciplína nerozlučne 

spätá. Autormi týchto štúdií boli sčasti slovenskí a sčasti zahraniční odborníci.19 

                                                 
16 V skúmanom období rokov 2004 až 2011 vyšlo 32 zväzkov tohto časopisu a na jeho obsahu sa podieľali tri 
štúdie venované starovekým dejinám: prvá sa týkala rímskeho vojska (VALACHOVIČ, Pavol. Deň a noc 
v živote vojska starovekého Ríma. In Vojenská história, 2010, roč. 14, č. 1, s. 3-11), druhá mala skôr 
historiografický charakter (VALACHOVIČ, Pavol. Markomanské vojny v českej a slovenskej odbornej 
literatúre. In Vojenská história, 2007, roč. 11, č. 3, s. 3-15) a posledná zahŕňala neskoroantické, resp. 
ranostredoveké obdobie (BYSTRICKÝ, Peter. Mocenský zápas o neskoroantické Sirmium. In Vojenská história, 
2005, roč. 9, č. 2, s. 3-21). 
17 Vydáva ho Katedra klasickej a semitskej filológie na FiF UK v Bratislave a príspevky publikuje v cudzích jazykoch. 
18 Napr. ŠIMON, František. Meditatio mortis alebo o astme v rímskej literatúre. In Sambucus 2, 2007, s. 39- 44; 
KORDOŠ, Jozef. Cassius Dio a imitatio Thucydidea. In Sambucus 5, 2010, s. 22-30; KAVEČANSKÁ, 
Alexandra. Strabón o Kykladách. In Sambucus 7, 2011, s. 46-54; VALACHOVIČ, Pavol. Filocalov kalendár 
na hranici vekov. In Decus Sapientiae. Sambucus Supplementum 3, 2011, s. 84-91. 
19 Napr. DOBESCH, Gerhard. Die Arverner in den Commentarii Caesars. In Anodos 8, 2008, s. 115-130; 
KOVÁCS, Péter. Sarmatian Campaigns During the First Tetrarchy. In Anodos 10, 2010 [2011], s. 143-154; 
NÁMEROVÁ, Andrea. Relations Between Greeks and Scythians in Black Sea Area. In Anodos 10, 2010 [2011], 
s. 207-211. 
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V prípade ďalších tzv. katedrových zborníkov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne 

obdobie, odbor či tematiku, môžeme konštatovať, že zborníky Katedier histórie v Trnave 

(Studia historica Tyrnaviensia – Trnavská univerzita, 6 zväzkov), Nitre (Studia historica 

Nitriensia, 4 zväzky) a Banskej Bystrici (Acta historica Neosoliensia, 7 zväzkov) 

neobsahovali za posledných 8 rokov ani jednu štúdiu zo starovekých dejín. Na túto 

skutočnosť, prirodzene, vplýva zameranie konkrétnych pracovísk a ich personálne obsadenie. 

Mierne lepšiu situáciu sme zaregistrovali na katedrách v Ružomberku, Prešove a čiastočne 

na UCM v Trnave. Katedra histórie v Ružomberku vydala v rokoch 2007 až 2009 tri zväzky 

Ružomberského historického zborníka, ktorý obsahoval dve štúdie zamerané na antiku.20 

V roku 2010 zborník zanikol a nahradil ho už spomínaný časopis Kultúrne dejiny. Katedra 

histórie v Prešove a jej zborník Annales historici Presovienses má bilanciu 6 zväzkov a jedna 

štúdia zo staroveku.21 Úplne identický výsledok dosiahli Historické rozhľady (6 zväzkov, 

jedna štúdia),22 ktoré do tretieho čísla v roku 2006 vychádzali z iniciatívy Katedry histórie 

na UCM v Trnave. Neskôr ich vydávanie prevzalo rovnomenné občianske združenie. 

Obdivuhodnú „porciu“ príspevkov z oblasti starovekých dejín a dejín odboru v rokoch 

2004 – 2011 priniesli Historické štúdie (Acta historica Posoniensia), ktoré vydáva Katedra 

všeobecných dejín FiF UK v Bratislave pod vedením profesora Miroslava Daniša 

(15 zväzkov, 10 štúdií v zložení: 6 príspevkov z antických dejín, po 2 štúdie z recepcie antiky 

a z dejín odboru).23 Tento stav je daný aj tým, že na katedre pôsobí náš najvýznamnejší znalec 

starovekých dejín Pavol Valachovič a vedie viacerých doktorandov – starovekárov. Okrem 

Historických štúdií katedra participovala na príprave doktorandského zborníka Medea – 

Studia mediaevalia et antiqua, ktorého obsah tvorili aj štúdie zacielené na starovek 

(7 zväzkov, 10 štúdií).24 Vo vymedzenom období registrujeme v Bratislave ešte dva zväzky 

Zborníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Historica (46, 2005; 47, 2008), 
                                                 
20 BABIC, Marek. De civitate Dei: najväčšie literárne dielo neskorej antiky v kontexte historických udalostí. 
In Ružomberský historický zborník 1, 2007, s. 39-49; BABIC, Marek. Koncepcia vzdelania v neskorej antike. 
Kresťania vo vzťahu ku klasickej učenosti. In Ružomberský historický zborník 2, 2008, s. 15-22. 
21 SENDEKOVÁ, Marta. Dioklecián a vznik tetrarchie. In Annales historici Presovienses 8, 2008, s. 276-286. 
22 JURIČKOVÁ, Eva. Príspevok k počiatkom gréckej historiografie. Herodotos: historik alebo logograf. 
In Historické rozhľady 1, 2004, s. 23-40. 
23 Napr. PODOLAN, Peter. Démosthenés. In Historické štúdie (Acta historica Posoniensia) 10, Bratislava : 
Stimul, 2009, s. 57-77; VALACHOVIČ, Pavol. Ideológia a propaganda na začiatku principátu. Storočné hry. 
In Historické štúdie (Acta historica Posoniensia) 15, 2011, s. 134-141; ROŠKOVÁ, Daniela. Manželstvo 
v Rímskej ríši z pohľadu antických autorov. In Historické štúdie (Acta historica Posoniensia) 16, 2011, s. 7-18; 
KLOKNER, Tomáš. Štátny alimentačný fond za vlády cisára Traiana (98 – 117 n. l.). In Historické štúdie (Acta 
historica Posoniensia) 16, Bratislava : Stimul, 2011, s. 19-34; pozri i ref. 30, 32. 
24 Napr. PODOLAN, Peter. Pôvod Hunov a ich príchod do Európy. In Medea 8, 2004, s. 38-57; VERČÍK, 
Marek. Vojenské umenie Etruskov. In Medea 9, 2005, s. 6-21; STRAKA, Daniel. Idea Ríma v diele Ammiana 
Marcellina. In Medea 9, 2005, s. 47-59; KRAMÁR, Marek. Aténske čestné dekréty pre Médeia a Oxythemida 
z Larissy. In Medea 11, 2007, s. 19-32; VALACHOVIČOVÁ, Zuzana. Niekoľko dôvodov vzniku ciest 
v Rímskej ríši. In Medea 12, 2008, s. 89-100. 
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no okrem jednej štúdie z muzeológie o antických zbierkach na Slovensku,25 nemajú v nich 

antické dejiny iné zastúpenie. 

Niekoľko štúdií zo staroveku sa nepravidelne podieľalo aj na obsahu špeciálnych 

(napr. Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra, 

2010)26 alebo konferenčných zborníkov (Čriepky z dejín Slovenska. Nitra, 2010; Diktatúry 

v európskych dejinách, Košice – Užhorod, 2006).27 

Za posledných desať rokov sa do popredia dostali internetové časopisy. Z tohto typu 

periodík si dovoľujeme upozorniť na dve: Dejiny a Ostium. Kým v desiatich zväzkoch 

časopisu Dejiny (Prešov) bola uverejnená len jedna štúdia z dejín a kultúry staroveku,28 

v prípade 25 zväzkov internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium (Trnava) sme 

zaznamenali početnejšiu „úrodu“. Autormi takýchto štúdií sú najmä členovia katedier 

filozofie na trnavských univerzitách, ktorých zameranie sa odzrkadľuje i v charaktere 

príspevkov (zväčša z gréckych dejín).29 

Výrazným počinom vo výskume starovekých dejín na Slovensku bolo vydanie 

Bibliografie gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005 

(Bratislava – Trnava 2006), ktorá zaznamenáva práce slovenských autorov publikované doma 

alebo v zahraničí, ako aj práce zahraničných autorov publikované na Slovensku. Pripravil ju 

autorský trojlístok Erika Juríková – Daniel Škoviera – Pavol Valachovič. Potešujúci je i fakt, 

že sa postupne začali spracúvať dejiny odboru.30 

                                                 
25 VALACHOVIČ, Pavol. Antické zbierky na Slovensku. In Historica – Zborník filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského 47, 2008, s. 149-169. 
26 BABIC, Marek. Latinské nápisy v ranom stredoveku a možnosti ich interpretácie. In FERIANCOVÁ, Alena – 
GLEJTEK, Miroslav (edd.). Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra 
: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 11-17; JIRKAL, Emanuel. Panegyriky z prelomu 3. a 4. storočia ako 
významný historický prameň. In FERIANCOVÁ – GLEJTEK, ref. 26, s. 19-26. 
27 HEČKOVÁ, Janka. Konfrontácia archeologických písomných prameňov v dobe rímskej ako živý proces. 
In SLNEKOVÁ, Veronika (ed.). Čriepky z dejín Slovenska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 24-
30; ROŠKOVÁ, Daniela. Zamestnané ženy v antike. In SLNEKOVÁ, ref. 27, s. 31-41; VALACHOVIČ, Pavol. 
Príliš veľa Júlií. In SLNEKOVÁ, ref. 27, s. 42-48; ANTALOVÁ, Blažena. Diktatúry v dejinách Rímskej 
republiky. In Diktatúry v európskych dejinách. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2006, s. 51-54; 
ANTALOVÁ, Blažena. Reformy diktátora Lucia Cornelia Sullu v poslednom období Rímskej republiky. 
In Diktatúry, ref. 27, s. 46-50; VRANA, Vladimír. Catilinovo sprisahanie – reálne ohrozenie demokratických 
princípov republikánskeho Ríma? In Diktatúry, ref. 27, s. 55-59; VRANA, Vladimír. Bratia Gracchovci – útok 
na ústavnosť a právny poriadok rímskej spoločnosti? In Diktatúry, ref. 27, s. 60-64. 
28 SENDEKOVÁ, Marta. Vojenská a administratívna reforma v Rímskej ríši koncom 3. storočia. In Dejiny – 
internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2010, roč. 5, č. 2, s. 20-30. 
29 Napr. PORUBJAK, Matúš. Theognis – neznámy známy. In Ostium, 2005, č. 1; PORUBJAK, Matúš. Xenofón, 
syn Gryllov z Atén. In Ostium, 2007, č. 1; FRAŇO, Peter. Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii 
(na pozadí Ciceronovho spisu De fato). In Ostium, 2010, č. 2; PORUBJAK, Matúš. Athény a Solón – objavenie 
zákonov. In Ostium, 2011, č. 4. 
30 Napr. VALACHOVIČ, Pavol. Vojtech Ondrouch (1891 – 1963). Príspevok k dejinám slovenskej 
historiografie. In Historické štúdie (Acta historica Posoniensia) 8, Bratislava : Stimul, 2008, s. 124-149; 
VALACHOVIČ, Pavol. Tatiana Pišútová (1923 – 1997). In Historické štúdie (Acta historica Posoniensia) 10, 
2009, s. 215-221; ČORNAJ, Ján. Fenomén Zamarovský. Bratislava : Perfekt, 2006. K dejinám odboru 
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S ohľadom na prebiehajúci vedecký diskurz treba pre úplnosť spomenúť i rastúci 

počet anotácií a recenzií pôvodných prác vydaných v slovenskom i cudzích jazykoch, ktoré 

vychádzajú v širokom spektre domácich i zahraničných periodík. 

Zlepšujúci stav vo výskume starovekých dejín na Slovensku dokumentujú viaceré 

vedecké konferencie, pričom pribúda nielen podujatí, na ktorých sa prezentujú príspevky 

z rôznych období dejín vrátane staroveku, ale postupne sa vytvára priestor aj na organizáciu 

seminárov či konferencií tematicky zameraných iba na antické dejiny. Dovoľujeme si uviesť 

aspoň medzinárodnú vedeckú konferenciu právnych romanistov Rímska rodina v sociálnych 

a právnych vzťahoch (18. – 19. 3. 2005 v Bratislave),31 medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch 

(1. 4. 2009 v Bratislave),32 konferenciu Dejepisectvo medzi literatúrou, vedou a umením 

pri príležitosti osemdesiatin prof. Jana Buriana (14. 5. 2009 v Trnave)33 alebo seminár 

mladých slovenských a českých vedeckých pracovníkov (doktorandov) zaoberajúcich sa 

starovekými dejinami s názvom Historia nuntia vetustatis (22. – 23. 11. 2011 v Bratislave). 

 
Popularizácia 

 
Staroveké dejiny a kultúra sa medzi laickú verejnosť na Slovensku dostávajú najmä 

prostredníctvom populárnych, resp. populárno-vedeckých prác34 a článkov v odborných 

i neodborných periodikách. V prvom prípade nesmieme zabudnúť na ďalšiu reedíciu 

niektorých diel Vojtecha Zamarovského, ku ktorej prišlo v skúmanom časovom úseku 

(vydavateľstvo Perfekt).35 V druhom prípade vyvinula obrovské úsilie predovšetkým redakcia 

                                                                                                                                                         
prispievajú aj niektoré kratšie príspevky, ktoré majú charakter nekrológu či spomienky. Pozri napríklad 
ŠKOVIERA, Daniel. Za profesorom Burianom. In Sambucus 7, 2011, s. 235-238; LISOVÝ, Igor. Amicus certus 
in re incerta cernitur. Vzpomínka na profesora Jana Buriana (1929 – 2011). In Kultúrne dejiny, 2011, roč. 2, č. 2, 
s. 260-271. 
31 Z podujatia vzišiel rovnomenný zborník (Bratislava, 2007). 
32 Príspevky boli publikované v zborníku Historické štúdie (Acta historica Posoniensia) 13, Bratislava : Stimul, 
2010. Z obsahu: BABIC, Marek. Codex Theodosianus a barbari, s. 7-14; BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sakralita 
práva a Pactus legis Salicae, s. 15-22; BYSTRICKÝ, Peter. Kolektívna pamäť, ústna tradícia a longobardské 
dejiny, s. 23-41; HABAJ, Michal. Recepcia antiky v Nemecku na konci 18. storočia. Čo znamenala antika 
pre nemeckých klasikov Schillera a Goetheho, s. 42-67; HRNČIAROVÁ, Daniela. K otázke vzniku a charakteru 
Lex Baiuvariroum. Stav súčasného bádania, s. 68-77; MIŽIČKO, Marko. Longobardská spoločnosť v písomných 
prameňoch 7. storočia, s. 78-87. 
33 Takmer všetky príspevky, ktoré na konferencii odzneli, boli zaradené do zborníka Sambucus V, Trnava, 2010. 
34 Napr. MUSILOVÁ, Margaréta – TURČAN, Vladimír (edd.). Rímske pamiatky na strednom Dunaji. 
Od Vindobony po Aquincum. Bratislava : Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 2010. Osobitnú kapitolu 
v tomto smere predstavujú publikácie pre detských čitateľov, pričom väčšinou ide o preklady zahraničných 
autorov, napríklad DEARY, Terry. Strašní Rimania. Bratislava : Slovart, 2007; DEARY, Terry. Perfektní Gréci. 
Bratislava : Slovart, 2007; WILKINSON, Philip. Rím. Vzostup a pád slávnej ríše. Bratislava : Slovart, 2011. 
Ich prednosťou je najmä názornosť. 
35 ZAMAROVSKÝ, Vojtech. Dejiny písané Rímom. Bratislava : Perfekt, 2008; Bohovia a hrdinovia antických 
bájí. Bratislava : Perfekt, 2007 a pod. 



HISTORIA NOVA  5 

 203

časopisu Historická revue, ktorá takmer do každého čísla zaradila aspoň jeden článok 

zo starovekých dejín.36 Právom ju tak môžeme označiť za hlavného propagátora antiky 

v slovenskom prostredí.37 Stále však platí, že kvalita jednotlivých populárnych, resp. 

populárno-vedeckých článkov sa líšila v závislosti od odbornosti či neodbornosti autora textu. 

Okrem pôvodnej tvorby zohráva významnú úlohu pri popularizácií starovekých dejín 

na Slovensku prekladová literatúra zahrnujúca jednak spisy antických autorov, 

jednak moderné zahraničné publikácie. V prípade antických diel najväčšou aktivitou oplývalo 

martinské vydavateľstvo Thetis (13 diel v 11. zväzkoch), vydavateľstvo Kalligram (9 diel 

v 9. zväzkoch) a vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (5 diel v 5. zväzkoch). Počas 

rokov 2004 až 2011 uviedli na knižný trh spoločne 27 prekladov z antickej literatúry, z toho 

bolo 23 textov písaných po grécky a 4 texty po latinsky. Zároveň musíme konštatovať, 

že vo väčšej miere išlo o reedície starších prekladov (21) než o nové preklady (6).38 Z dielne 

iných vydavateľstiev treba uviesť aspoň premiérové slovenské preklady Rufia 

Festa,39 Lactancia40 a edíciu Bibliotheca Antiqua Christiana, v ktorej rámci vyšli preklady 

kresťanských diel z neskorej antiky.41 Celkovo možno zhodnotiť, že oproti predchádzajúcemu 

obdobiu, ktoré býva v tomto smere považované za jedno z najchudobnejších,42 to predstavuje 

značný nárast. 

Produkcia prekladov moderných zahraničných prác venujúcich sa starovekým dejinám 

a kultúre nevyniká v skúmanom období početnosťou. Diela so starovekou tematikou ako 

jedno z mála zaradilo vo väčšom počte do svojich edičných plánov vydavateľstvo Slovart. 

S veľkým úspechom sa stretli jeho publikácie od Michaela Granta a Petra Greena, ktoré 

                                                 
36 Niektoré čísla sú dokonca kompletne venované starovekým dejinám, napr. č. 7 – 8/2010 (Rímska ríša – Moc, 
sláva a intrigy), č. 7/2011 (Z dejín starovekého Grécka) alebo č. 12/2011 (Svet okolo roku 1). 
37 Do roku 2009 populárne články zo starovekých dejín občas obsahoval časopis História, ktorý vychádzal 6x 
ročne vo forme dvojčísiel. Od roku 2009 sa periodicita časopisu zredukovala na 3 čísla ročne a podobne 
zamerané príspevky sa z neho takmer úplne vytratili. V súčasnosti prežíva časopis zrejme existenčné problémy, 
pretože v roku 2012 nevyšlo doposiaľ ani jedno číslo. 
38 Prvýkrát do slovenčiny preložené diela vydal iba Kalligram: XENOFÓN. Hostina. Sokratova obhajoba. 
Preložil Andrej Kalaš. 2006; XENOFÓN. O prosperujúcej domácnosti. Preložil Andrej Kalaš. 2007; 
PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov I. a II. Preložili Daniel Škoviera a Peter Kuklica. 2008; 
ARISTOTELES. Aténska ústava. Preložil Alexander Bröstl. 2009; ANTISTHENÉS. Antisthenés (zlomky). 
Preložil Andrej Kalaš. 2010. 
39 RUFIUS FESTUS. Stručné dejiny Ríma. Preložil Pavol Valachovič. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 
2009. 
40 LACTANTIUS. O hneve Božom. De ira Dei. Preložil Tomáš F. Bajus. Michalovce : Excel enterprise, 2005. 
41 Napríklad EGERIA. Púť do svätej zeme. Preložila Helena Panczová. Trnava : Dobrá kniha, 2006; 
TERTULLIANUS, sv. CYPRIÁN, sv. GREGOR Z NAZIANZU. O nepravej ženskej kráse. Preložili Helena 
Panczová a Erika Brodňanská. Trnava : Dobrá kniha, 2007. 
42 ŠKOVIERA, Daniel. Klasická filológia na Slovensku v rokoch 1993 – 2003. In ŠIMON, František (ed.). 
10 rokov Slovenskej republiky – 10 rokov klasických štúdií. Košice : Press Print, 2004, s. 10. 
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čitateľom približujú rímske43 i grécke dejiny.44 Možno ešte spomenúť preklad práce 

osvietenca Montesquieua45 a reedíciu Niccolu Machiavelliho.46 Väčšej pozornosti zo strany 

vydavateľstiev sa už tradične tešili všeobecné a encyklopedické diela. Kým však v minulosti 

predstavovali staroveké dejiny len zlomok ich celkového chronologického záujmu, postupne 

sa objavili aj publikácie, ktorých pozornosť sa zredukovala iba na túto významnú etapu 

svetových dejín.47 

 
Záver 

 
Vzhľadom na charakter autorskej základne v odbore antických dejín na Slovensku 

hodnotíme jej vedeckú činnosť za roky 2004 až 2011 pozitívne. Oproti predchádzajúcemu 

obdobiu prišlo k miernemu rozšíreniu odbornej základne, a tak odbor zaznamenal 

v niektorých smeroch zlepšenie napríklad narástla publikačná činnosť, zintenzívnila sa 

popularizačná činnosť a začali sa spracúvať dejiny odboru. Na základe uvedeného možno 

konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zažilo bádanie o starovekých 

dejinách na Slovensku síce skromný, ale predsa len vzostup. Sme presvedčení, že v krátkom 

čase to potvrdí aj vydanie pripravovaného pokračovania bibliografie gréckych a latinských 

štúdií na Slovensku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 GRANT, Michael. Dvanásť cisárov. Bratislava : Slovart, 2005; GRANT, Michael. Pád Rímskej ríše. 
Bratislava : Slovart, 2008. 
44 GRANT, Michael. Klasické Grécko. Bratislava : Slovart, 2008; GREEN, Peter. Alexander Veľký a helenistické 
obdobie. Bratislava : Slovart, 2008. 
45 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O veľkosti a úpadku Rimanov. Bratislava : Vydavateľstvo SSS, 2008. 
46 MACHIAVELLI, Niccolò. Úvahy o prvej dekáde Tita Livia. Martin : Thetis, 2010. 
47 BINGHAMOVÁ, Jane et al. Encyklopédia starovekého sveta s odkazmi na internet. Bratislava : Perfekt, 2004; 
MENGHI, Martino. Encyklopédia starovekého Grécka. Bratislava : Perfekt, 2006. 



HISTORIA NOVA  5 

 205

History of Antiquity in Slovakia between 2004 and 2011 
 
The presented text briefly summarizes the state and the successes of Slovak science within the field 
of antiquity research and study between 2004 and 2011. The attention focuses especially 
on the ancient history and culture and popularization of antiquity. The text also aims to outline 
the whole organization process that is of no less importance than outcomes themselves. It also 
attempts to accurate the idea of the current state of this subject. In comparison with the previous 
periods, the number of authors has increased and therefore an improvement may be seen in some 
fields, such as growth in publishing, more intensive popularization, summarizing the history 
of the subject, etc. The study of ancient history in Slovakia in last eight years has thus shown more 
than a modest rise. 
 
Keywords: Ancient history, Slovak science, research of antiquity, 2004-2011 
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Korupcia v stredoveku 
Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici 
 
Daniel Haas Kianička 
 
Definícia korupcie 
 

Život každej spoločnosti, či už na úrovni štátnych celkov alebo samosprávnych 

a záujmových komunít, sa odohráva v politickom prostredí. Politika je procesom, ako 

dosiahnuť spoločný konsenzus v rámci heterogénnej skupiny ľudí. Negatívum politických 

konaní predstavuje skutočnosť, že politika je v praxi neoddeliteľná od moci. Tou sa 

presadzujú, prípadne vnucujú rozhodnutia. Systém presvedčovania, vyjednávania a realizácie 

politických opatrení dáva priestor na rôzne podvodné aktivity, ktorými sa jednotlivec alebo 

skupina snažia naplniť svoje ciele.1 A to sa už ocitáme na pôde korupcie. Zastávanie 

verejných funkcií s rozhodovacou právomocou ponúka nečestným jedincom rôzne možnosti, 

ako sa obohatiť či získať spoločenský post zabezpečujúci honor a prístup k finančným 

zdrojom. 

Ak chceme porozumieť korupčným formám správania v stredoveku, je potrebné hneď 

na začiatku zadefinovať, čo to korupcia vlastne je. Problematiku korupcie v stredoveku 

a ranom novoveku teoreticky spracovala Blanka Szeghyová.2 Upozornila na nejednoznačné 

chápanie tohto pojmu v minulosti na rozdiel od súčasnosti, ako aj na nemožnosť urobiť 

jednoznačné závery kvôli nedostatku prameňov. Latinský pojem corruptio bol pôvodne 

používaný na označenie materiálnej ujmy, približne od polovice 14. storočia sa začal chápať 

v abstraktnej forme skazy duše a morálky. V slovenčine sa používajú pre tento výraz slová 

úplatkárstvo, podplácanie či predajnosť. Vo všeobecnosti možno korupciu zadefinovať ako 

konflikt medzi verejným a súkromným záujmom. V stredoveku a ranom novoveku išlo 

v konkrétnych prípadoch o sprenevery, kupovanie úradov, úplatky úradníkom, korupciu 

v súdnictve, klientelizmus, kumulovanie funkcií, konflikty záujmov a podvodné obchodné 

a finančné praktiky. Pri posudzovaní týchto foriem správania treba mať na mysli, 

že jednotlivé spoločenské vrstvy chápali korupčné formy správania inak. Učenecká elita sa 

usilovala pranierovať uvedené prehrešky, vzdelancov však bolo málo a ich úsilia mali skôr 

teoretický rozmer. A ak aj nejaké konanie bolo vo všeobecnosti považované za nemorálne, 

                                                 
1 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : CDK a Proglas/Jota, 1995, 
s. 378-379. 
2 SZEGHYOVÁ, Blanka. Korupcia v stredoveku a ranom novoveku. In Forum historiae [online], 2011, roč. 6, 
č. 1, s. 198-200, 211, 212, 214, 219-221. Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2011/texty_2_2011/szeghyova.pdf> 
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nemuselo byť vždy príslušnými inštitúciami potrestané, respektíve nebolo v dobovej 

legislatíve vôbec zadefinované ako nelegálne. Zároveň si treba uvedomiť, že viaceré, 

z dnešného pohľadu korupčné konania neboli v minulosti spoločnosťou za také považované. 

Ilustruje to napríklad feudálny princíp familiarity, teda vzťahu medzi patrónom a jeho 

chránencom, klientom. V jeho rámci bolo udeľovanie darov a úradov za verné služby plne 

legitímne. Ak však išlo o prehnane lukratívne posty a odmeny udeľované navyše v tajnosti, 

môžeme hovoriť v týchto prípadoch o korupčných formách správania. 

Tak sa dostávame k typickým charakteristikám korupcie. Po prvé, býva vykonávaná 

v tajnosti, po druhé, vyžaduje si prítomnosť dvoch alebo viacerých strán, z ktorých jedna 

sprostredkováva za úplatu rôzne spoločenské výhody (čo platí, hoc nepriamo, aj 

pre rodinkárstvo) a po tretie, býva často spojená s nátlakom a vydieraním. To znamená, 

že i keď jadrom korupcie býva podvod, v jej rámci slúži na dosahovanie vyšších cieľov. 

Zároveň, ak korupčný nátlak presiahne utajovanú rovinu, ide už o otvorené násilie. Napokon, 

niekedy je veľmi ťažké rozlíšiť spoločnosťou tolerované politické presvedčovacie metódy 

a korupčné spôsoby správania, ktoré presiahli úroveň spoločenskej akceptácie. 

Nástrojom na zabezpečovanie, čo aj dobovo podmienenej spravodlivosti, ako aj 

ustanovizňou majúcou za úlohu potláčať korupčné aktivity jednotlivcov a záujmových skupín 

bolo vždy súdnictvo. Jeho veľkým problémom však bolo, že samo bolo často terčom 

korupcie. Stredoveké právo oficiálne rozoznávalo tri základné príčiny ohrozujúce spravodlivé 

súdnictvo – úplatky sudcom, ich zastrašovanie a náklonnosť sudcov k niektorej zo sporných 

strán. No realita bola taká, že sa postupy proti prehreškom sudcov takmer neuplatňovali. 

Korupčné správanie sudcov bolo považované síce za nemorálne, sankcie proti nim sa však 

v zákonoch vlastne nevyskytovali.3 

Dobové pramene legislatívnej a súdnej povahy sú medzerovité, preto nie je možné 

problematiku korupcie v stredoveku postihnúť v úplnosti. Sumarizujúc však môžeme 

na základe analýzy tzv. vladárskych zrkadiel (t. j. morálnych ponaučení panovníkov) 

konštatovať, že za korupčné boli v stredoveku považované tri druhy javov: po prvé, prehrešky 

voči dobrému vládnutiu, po druhé, kupovanie úradov a úplatky úradníkom a po tretie, 

podvodné obchodné praktiky. 

 
 
 
 
 
                                                 
3 SZEGHYOVÁ, ref. 2, s. 215-216. 
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Korupcia v stredovekom Uhorsku 
 

Oficiálna doktrína, tak ako v iných krajinách, aj v Uhorsku považovala korupčné 

konanie za nemorálne. Prejavilo sa to aj vo viacerých literárnych dielach. V knihe 

bardejovského rektora a richtára Valentína Ecka De rei publicae administratione z roku 1520 

sa ako dobrý panovník označuje ten, ktorý dodržiava zákony. Eck ilustruje túto požiadavku 

slovami rímskeho básnika Claudiana: „Ty veď otca i občana, ty sa o všetkých staraj, nielen 

o seba, nech ťa podnieti želanie štátu, nie tvoje...“4 Takisto v Znamenitých, múdrych 

i žartovných výrokoch kráľa Mateja (Korvína) spísaných Galeottom Martiom sa píše 

o cnostnom panovníkovi, no i o ctihodných uhorských kniežatách. Martius konkrétne z nich 

menuje kráľovského pokladníka a rábskeho biskupa Urbana Dóczyho, ktorý svedomite 

zastával svoj úrad, bez prieťahov rozdeľoval peniaze a venoval sa i učeným vedám.5 Také 

boli predstavy úzkej intelektuálnej vrstvy spoločnosti o ideálnom fungovaní kráľovstva. 

Z dejín však vieme, že realita bývala iná a spomenuté predstavy často nemali oporu 

v príslušných zákonoch. 

S protikorupčnými legislatívnymi nariadeniami sa v stredoveku stretávame veľmi 

zriedka a ak áno, zvykli sa týkať iba konkrétneho prípadu či konkrétnych aktivít 

hospodárskeho a obchodného charakteru. Napríklad článkom XVI tzv. Malého dekrétu z roku 

1405 sa kráľ Žigmund Luxemburský usiloval v krajine zabrániť nelegálnemu predaju tovaru 

cudzích trhovcov domácimi obchodníkmi pod svojím menom, „ako sa následkom ľstivosti 

niektorých doteraz robievalo. S týmito trhovcami nemajú uzatvárať spolky, aby im neumožnili 

pod kepienkom takejto spoločnosti slobodne vykonávať uvedené priestupky...“6 Niektoré 

predpisy boli zas namierené proti nelegálnej činnosti kráľovských úradníkov. V dekréte 

Žigmunda Luxemburského o vyberaní komorskej dane a desiatkov z roku 1411 sa uvádza, 

že po uplynutí termínu na zaplatenie kráľovskej dane nemajú komorskí grófi ani ich úradníci 

svojvoľne „z vlastnej iniciatívy vyberať a vymáhať ani brať do zálohu“ tieto dane, iba 

oficiálne v spolupráci so županmi, podžupanmi a slúžnymi príslušných stolíc.7 Uvedené 

nariadenia naznačujú, že korupčné formy správania bývali súčasťou života v stredovekom 

Uhorsku. 
                                                 
4 Rozhovor Valentína Ecka o spravovaní štátu (1520). In SEDLÁK, Vincent (ed.). Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov VI. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 292-295. 
5 MARTIUS NARNIENSIS, Galeottus. Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja venované jeho 
synovi vojvodovi Jánovi (prel. Ľ. Buzássyová a D. Škoviera). Bratislava : Kalligram, 2005, s. 243. 
6 Kráľ Žigmund vydáva tzv. Menší dekrét upravujúci hospodárske pomery v Uhorsku (1405). In MARSINA, 
Richard (ed.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001, 
s. 132-133. 
7 Kráľ Žigmund vydáva dekrét o vyberaní komorskej dane (lucrum camerae) a desiatkov (1411). In MARSINA, 
ref. 6, s. 160. 
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Ako bolo uvedené, korupčné konanie sudcov bolo považované za nemorálne, postupy 

proti nim však bývali skôr výnimočné. Z času na čas sa problematika korumpovania súdnych 

úradníkov objavila aj v legislatíve. V tzv. Väčšom dekréte kráľa Žigmunda z roku 1435 sa 

sudcom (palatínovi, krajinskému sudcovi, taverníkovi, kancelárovi, protonotárovi, županom, 

slúžnym a ostatným súdnym úradníkom) predpisuje skladanie nasledovnej prísahy: 

„Prisahám v mene Boha..., že všetkým a každému jednému, ktorí budú stáť pred mojím súdom 

bez akéhokoľvek ohľadu na ich bohatstvo alebo chudobu, odložiac a oslobodiac od všetkého, 

či už príhovoru, osohu, nadŕžania, lásky a nenávisti, budem podľa svojich schopností 

rozhodovať v zhode s Bohom a so spravodlivosťou a súdiť spravodlivo a pravdivo.“8 

S podobnou formuláciou sa stretávame aj v zákonníku Constitutio Criminalis Carolina z roku 

1532.9 Išlo jednoznačne o protikorupčné opatrenia. Je však otázne, ako sa uplatňovali v praxi, 

keďže v nich úplne chýbajú sankčné opatrenia proti chybujúcim sudcom. 

Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že miera korupcie v krajine závisela od sily 

panovníka. Nie veľmi pevne držal moc v rukách napríklad kráľ Ľudovít II. Jagelovský. 

Následkom toho sa v krajine rozmohli rôzne nešváry. Zaujímavé svedectvo o nich podal 

pápežský nuncius Antonio Burgio, a to v správach adresovaných pápežskému tajomníkovi 

Jacobovi Sadoletovi. V liste z 13. apríla 1525 píše, že krajine nevládne ani tak panovník, ako 

mocenský triumvirát zložený z grófa Ambróza Šarkana, ostrihomského arcibiskupa 

a jágerského biskupa. Konštatuje o nich, že „...sú vo svojich trikoch takí rafinovaní a vedia 

ich tak dobre zakryť, že každý im to prijíma. Triumvirát kupčí s výsadami, predáva 

spravodlivosť, česť aj celé biskupstvá...“ V liste z 30. júla uvedeného roku sa zas uvádza, že 

v Uhorsku „...sa množia konflikty medzi starými a novými hodnostármi... V kráľovstve sa dejú 

neslýchané zlodejstvá, bez najmenšej známky spravodlivosti. Každý si robí, čo chce...“10 

Korupcia v stredoveku však nezasahovala iba najvyššie spoločenské vrstvy, existovala 

aj na nižších úrovniach, napríklad v mestách. Svedčí o tom kauza z Bratislavy z roku 1413. 

Mestská rada v tom roku spísala oficiálnu sťažnosť na richtára Ulricha Rauchenwartera, ktorý 

zneužil svoje právomoci. Svojvoľne vyberal dane a rozdeľoval ich, čo inak malo patriť 

do kompetencie mešťanostu a hlavne „stal sa tajným ochrancom niektorých klientov a kvôli 

nim dal súhlas na tajné uväznenie osôb, vyšetrovanie, mučenie a vymáhanie (peňazí) 

v Bratislave a prejavoval im priazeň a toto i ďalšie robil bez vedomia a súhlasu mesta.“ 

                                                 
8 Cisár a kráľ Žigmund prijíma na sneme v Bratislave tzv. Väčší dekrét (1435). In MARSINA, ref. 6, s. 253. 
9 SZEGHYOVÁ, ref. 2, s. 216. 
10 Pápežský vyslanec Anton Burgio podáva správy o situácii v Uhorsku Jakubovi Sadoletovi (1525). 
In SEDLÁK, ref. 4, s. 167, 169, 172. 
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V prípade Rauchenwartera išlo teda o korupčné správanie par excellence, proti ktorému sa 

nepostavili iba mešťania, ale aj samotný panovník.11 

 
Kremnická kráľovská komora 
 

Aby sme si lepšie vedeli predstaviť, aké možnosti ku korupcii poskytovala správa 

kremnickej kráľovskej komory, musíme si najskôr popísať administratívno-právny 

mechanizmus jej fungovania. Kremnica sa stala sídlom komory, kráľovského úradu 

dozerajúceho na baníctvo, mincovníctvo a výber komorských daní, v roku 1328, kedy bola 

povýšená na mesto. V Kremnici, tak ako v iných centrách komôr, sídlil komorský gróf, ktorý 

zastupoval kráľa. V stredoveku sa v Uhorsku presadil model, že správa komory sa 

prenajímala súkromným podnikateľom – šľachticom i mešťanom.12 Tí sa usilovali 

produkovať zisky, a tak mal panovník zabezpečený stály príjem do kráľovskej pokladnice. 

Po reformách kráľa Karola Róberta z Anjou mohli majitelia pozemkov, na ktorých sa 

našli drahé kovy, slobodne v ich rámci baníčiť alebo ich na účely banského podnikania 

prenajímať. Ťažiari boli povinní kov odpredávať kráľovským komorám a odvádzať z ťažby 

daň, tzv. urburu, z ktorej jedna tretina patrila majiteľom banských pozemkov. Za rozvojom 

baníctva a mincovníctva v Kremnici a vôbec Uhorsku nestáli len domáci podnikatelia, ale 

výraznú úlohu v ňom zohrali aj zahraniční finančníci, najmä z Talianska. Komorskí grófi si 

kremnickú komoru prenajímali vždy na obdobie jedného roka. V 30. a 40. rokoch 14. storočia 

sa prenájomná suma v kremnickej komore pohybovala medzi 600 – 800 hrivnami striebra 

ročne (čo bolo 2400 – 3200 florénov). Na začiatku 16. storočia dosiahla suma za prenájom 

hodnotu 15 000 florénov.13 

Urobiť si obraz o tom, za akých podmienok sa prenajímala kremnická komora, 

umožňujú prenájomné zmluvy z rokov 1335, 1338 a 1342, ako aj neskoršie nariadenia 

a kvitancie. V rokoch 1335 a 1342 mal komoru v prenájme od kráľa magister Hypolit. K jeho 

povinnostiam patrilo zabezpečovanie pravidelnej razby troch druhov mincí – hodnotných 

florénov a grošov a menších denárov. Komorský gróf mal rovnako podporovať aj otváranie 

nových baní na území komory a dohliadať na vyberanie urbury. V Kremnici i iných banských 

                                                 
11 Sťažnosť mesta Bratislavy proti richtárovi Ulrichovi Rauchenwarterovi, ktorý zneužil svoje právomoci (1413). 
In MARSINA, ref. 6, s. 174-175. 
12 MATUNÁK, Michal. Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice. Kremnica : Mesto Kremnica, 
1928, s. 131-133. 
13 ŠTEFÁNIK, Martin. Kremnica. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján (ed.). Lexikón stredovekých miest 
na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 219-220. 
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revíroch musel zabezpečiť, aby tam boli zriadené tzv. kráľovské domy, kde sa malo rafinovať 

zlato a striebro a vymieňať drahé kovy a mince.14 

Mať v prenájme komoru malo svoje veľké výhody. Komorskí grófi mohli popri 

svojich povinnostiach, rešpektujúc zákaz vývozu drahých kovov a uzavierania osobitých 

dohôd týkajúcich sa mincovej výroby, slobodne v obvode komory podnikať. Zisky mali 

napríklad z obchodu s potravinami a vínom, z prevádzky vlastných banských diel, z vyberania 

kráľovskej dane (tzv. lucrum camerae) či poplatkov za súdne spory. Navyše boli pri prevážaní 

tovarov komory oslobodení od mýta a z rôznych pokút im patrila istá, presne stanovená časť 

peňazí.15 

Lukratívny post komorského grófa ponúkal isté možnosti na korupčné aktivity 

a nelegálne obohatenie. Aby sa im v tom zabránilo, spadala ich činnosť pod kontrolu 

ostrihomského arcibiskupa, kráľovského taverníka a neskôr čiastočne i richtára Kremnice. 

Čo sa týka súdnych sporov, spadali grófi do kompetencie súdu taverníka a v najvyššej 

inštancii pod súd samotného panovníka. Proti ich nesvedomitosti boli prijaté viaceré 

legislatívne opatrenia. V nájomnej zmluve z roku 1335 sa uvádza, že v prípade, ak by neboli 

kráľovi riadne odvádzané komorské príjmy a výnosy, hrozil služobníkom komory trest 

zabavenia majetkov a grófovi dokonca trest smrti.16 V zmluve z roku 1342 sa píše, že keď 

komorský gróf zanedbá razbu mincí alebo neodovzdá vybraté dane, bude označený ako 

„klamár nášho kráľovstva alebo luhár proti nášmu Majestátu“ a ako taký bude aj súdený. 

Z ďalších protikorupčných pasáží zmluvy uveďme ešte aspoň nariadenie, ktoré malo zabrániť 

obohacovaniu sa županov a slúžnych jednotlivých stolíc. Tí, ak by „korumpovaní priazňou 

alebo odmenou“ odvádzali ľudí od platenia daní alebo postupovali proti kráľovským 

nariadeniam, mali byť potrestaní ako neplatiči, a to pokutou troch hrivien (drahého kovu).17 

Napriek nariadeniam a sankciám mávali komorskí grófi a ich úradníci pomerne široký 

manévrovací priestor na nelegálne aktivity. Ich tolerovanie bývalo často ovplyvňované 

osobnými a finančnými vzťahmi medzi grófmi a panovníkmi, ako aj grófmi a šľachticmi 

a mešťanmi. 

                                                 
14 LAMOŠ, Teodor. Vznik a počiatky banského a mincového mesta Kremnice 1328 – 1430. Banská Bystrica : 
Stredoslovenské vydavateľstvo, 1969, s. 86-93. 
15 ŠTEFÁNIK, ref. 13, s. 220, 226; Karol, kráľ Uhorska, vydáva nariadenie o razení zlatých, grošov a malých 
denárov v Kremnici. Zároveň dáva kremnickú komoru do správy oravskému kastelánovi Hypolitovi (1335). 
In SEDLÁK, Vincent (ed.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Bratislava : Literárne informačné 
centrum, 2002, s. 103-107. 
16 Karol, kráľ Uhorska, vydáva nariadenie o razení zlatých, grošov a malých denárov v Kremnici. Zároveň dáva 
kremnickú komoru do správy oravskému kastelánovi Hypolitovi (1335). In SEDLÁK, ref. 15, s. 104, 106. 
17 Uhorský kráľ Karol I. znovu dáva do prenájmu kremnickú mincovú komoru na jeden rok oravskému 
kastelánovi Hypolitovi a určuje jeho práva a povinnosti. In SEDLÁK, ref. 15, s. 120, 123. 
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Kráľovské komory sa prenajímali jednotlivcom za presne stanovené sumy. Za ne 

mohli v komorách podnikať a vytvárať zisky. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť, koľko bolo 

uvedených 3200 či 15 000 florénov (zlatých) za prenájom komory v Kremnici, pozrime sa 

krátko na dobové príjmy a ceny. Podľa predpokladov predstavovali náklady na životné 

minimum v 2. polovici 15. storočia ročne 12 zlatých. Ročný príjem vidieckeho farára býval 

málokedy viac než 20 zlatých, prepošt kapituly však mohol mať príjem až 800 zlatých za rok. 

Stabilné ceny v stredoveku nejestvovali, no 1 cent (zväčša okolo 50 kg) soli stál v priemere 

4 zlaté, 1 cent pšenice 0,46 zlatého (čiže 46 denárov), vôl 3 – 5 zlatých. Za 1 denár bolo 

dostať v Budíne osminu hrivny (0,9 kg) čierneho chleba, resp. 0,6 kg bieleho chleba. Pekári 

piekli aj menší chlieb za pol denára. Za 3200 florénov si tak bolo možné kúpiť cca 640 000 

takýchto chlebov.18 

 
Prípad spálenej mestskej knihy 
 

Viaceré súdne kauzy naznačujú, že korupčné formy správania boli nie zriedkavou 

súčasťou života stredovekých ľudí. Zlomkovité pramene nás, žiaľ, zoznamujú iba 

s výsledkami súdnych procesov, bez možnosti nazrieť do zákulisných aktivít ich aktérov. 

Vo väčšine prípadov teda nejde o priame doklady korupcie, ale ju skôr iba tušíme niekde 

v pozadí. Ostávajú nám utajené podrobnosti, mená aktérov či formy úplatkov. Ľudia sa snažili 

zabezpečiť si vopred preventívnu ochranu na príslušných miestach, a to prostredníctvom 

darov, pôžičiek či služieb, ktorým prepožičiaval legálnosť systém klientskych vzťahov. 

To výrazne ovplyvňovalo rozhodnutia v jednotlivých procesoch. 

Stredovek bol obdobím hospodárskeho rozkvetu Kremnice a jednotlivým ťažiarom sa 

spravidla darilo produkovať zisky. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský využíval mesto ako 

bohatý zdroj príjmov na financovanie politických aktivít a vedenie vojenských výprav. Stály 

nedostatok financií ho nútil požičiavať si peniaze aj od miest a jednotlivých mešťanov. 

V roku 1389 si požičal od Kremnice 300 zlatých, v rokoch 1399 a 1404 po1000 zlatých. 

Medzi rokmi 1423 – 1425 dosiahli Žigmundove pôžičky od kremnických mešťanov výšku 

17 166 zlatých. Medzi mešťanmi, ktorí panovníkovi poskytli peniaze, boli J. Smuczer, 

J. Drusel, H. Czwisler, H. Opicz, P. Slaguff, P. Longus, richtár Zaidel, mešťan Andreas, 

mešťan a úradník komory M. Ebner a ďalší.19 

                                                 
18 SEGEŠ, Vladimír – VIŠVÁDER, František. Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 
Bratislava : Vydavateľstvo Kleo, 1998, s. 177-178. 
19 LAMOŠ, ref. 14, s. 121-122, 148. 
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V roku 1425 sa stal kremnickým komorským grófom šľachtic Peter Reichel. Medzi 

ním a mešťanmi sa rozpútal konflikt, ktorý sa rozrástol v kauzu celouhorského významu. Išlo 

v nej hlavne o obhajobu mestskej samosprávy, veď v Kremnici približne do konca 

14. storočia existovala zmiešaná kráľovsko-mestská správa, prípad mal však aj niektoré 

korupčné znaky. 

Ku konfliktu došlo potom, ako si gróf Reichel predvolal k sebe členov mestskej rady 

J. Czwislera a H. Opicza a požadoval od nich, aby presadili za richtára alebo aspoň člena 

mestskej rady (prísažného) komorského úradníka Mateja Ebnera, pôvodom z Norimbergu. 

Tí však tak odmietli urobiť. Pri druhom pokuse sa Reichelovi vzopreli aj prísažní J. Taut 

a B. Mäsiar. Všetci tvrdili, že Ebner je nečestným človekom, pretože bývalému komorskému 

grófovi J. Junkherovi nevrátil peniaze a nechal si ich pre seba. Peter Reichel zareagoval na to 

podaním žaloby na mesto, menovite na členov mestskej rady Jána Smuczera, Jána Czwislera, 

Mikuláša Longa a notára Petra.20 To, že boli konkrétne obvinení iba štyria uvedení mešťania, 

by mohlo poukazovať na to, že sa komorský gróf pokúšal dohodnúť (možno za všimné) 

s inými členmi mestskej rady. Dôkaz o tom však nemáme. Vyriešiť spor mal na príkaz 

panovníka podtaverník Demetrius Zálok. Za prísediacich súdu boli do Kremnice prizvaní 

richtári a prísažní z Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Ľubietovej, Novej Bane a Pukanca. 

Súd nezobral pri rozhodovaní ohľad na zápis v mestskej knihe, ktorý dokazoval Ebnerovu 

nepoctivosť, ale na základe ním predloženej, dodatočne vystavenej kvitancie od J. Junkhera, 

odsúdil menovaných mešťanov na trest smrti a stratu cti a majetkov. Okrem toho mala byť 

mestská kniha aj s predmetným zápisom zničená.21 Vynára sa otázka, akým spôsobom Matej 

Ebner získal od Junkhera kvitanciu potvrdzujúcu, že mu vrátil peniaze. Či mu v tvŕdzi 

vskutku splatil dlžobu alebo spolu s Reichelom bývalého grófa za nejakú protihodnotu 

presvedčili, aby im vyšiel v ústrety, sa už nedozvieme. Pri vynesení rozsudku mohli zohrať 

svoju úlohu aj úzke vzťahy medzi komorou a ľuďmi kráľovského taverníka, s ktorými spolu 

dozerali na razbu mincí a výkup drahých kovov. To, že Smuczer, Czwisler, Longus a notár 

Peter boli odsúdení na stratu životov, rozhodne poukazuje na to, že v hre bolo veľmi veľa. 

Prostredníctvom Ebnera sa zrejme Reichel pokúšal ovládnuť mestskú samosprávu a získať 

prístupy k finančným zdrojom. V ceste mu však stáli viacerí mešťania, ktorí mohli prípadne 

disponovať istými diskreditujúcimi informáciami... 

                                                 
20 LAMOŠ, ref. 14, s. 141. 
21 LACKO, Richard. Kremnická mestská kniha z r. 1426 – 1700 : diplomová práca. Bratislava : Katedra 
československých dejín a archívnictva FiF UK, 1973, s. 21-22. 
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V ďalšej fáze prerástli snahy Reichela a Ebnera do otvoreného násilia. Do Kremnice 

privolali spišského kastelána Martina, zvolenského župana a veliteľa Andreja Czipussa, ako aj 

iných kastelánov a podtaverníka Záloka a žiadali pod nátlakom mestskú radu na čele 

s richtárom Graupnerom, aby bol Ebner zvolený za richtára alebo prísažného. Pritom 

mešťanom hrozili žalárom na Blatnickom hrade. Medzitým sa odsúdení odvolali 

ku kráľovskému súdu. Kráľ Žigmund na odvolanie zareagoval zvolaním súdneho zasadnutia 

do Trenčína, ktorého sa ako prísediaci zúčastnili richtári a prísažní z Budína, Košíc, 

Bratislavy, Šoprone, Bardejova, Levoče, Prešova, Brašova, Kežmarku a iných dôležitých 

miest. Po viacerých rokovaniach panovník napokon Czwislera, Smuczera, Longa a notára 

Petra 19. januára 1426 oslobodil a prehlásil za bezúhonných ľudí schopných zastávať 

akýkoľvek verejný úrad. O Ebnerovi bolo konštatované, že grófa Junkhera oklamal 

a neospravedlňuje ho ani dodatočne vystavená kvitancia. Mestská kniha mala byť ušetrená. 

Výrok ju však nezachránil, pretože ju medzitým podtaverník Zálok dal manifestačne spáliť. 

V spojitosti s kauzou je potrebné podotknúť, že sa do nej miešali rôznorodé osobné záujmy. 

Tak napríklad richtár Štefan Graupner, zvolený do funkcie v súčinnosti s Petrom Reichelom, 

sa veľmi ochotne spolupodieľal na pálení mestskej knihy, zatiaľ čo notár Peter bol zatvorený 

v žalári. V knihe bol totiž zápis o tom, že mu bolo vyplatené dedičstvo po jeho manželke. 

Zničením záznamu sa Graupner pokúsil získať od svojho švagra Petra Schlagaufa dedičstvo 

po druhýkrát. Mestská rada tak však v roku 1427 odmietla urobiť.22 

Pri rozhodovaní v prospech kremnických mešťanov zohrali pravdepodobne 

rozhodujúcu úlohu ich vysoké finančné pôžičky panovníkovi. Kráľ Žigmund sa postavil 

na stranu Kremnice, nemohol však prísnejšie zasiahnuť ani proti Reichelovi s Ebnerom ako 

predstaviteľom komorskej správy. Vďaka kráľovnej Peter Reichel zastával post kremnického 

komorského grófa aj v roku 1428. To, že obaja predstavitelia komory neboli po zmene 

rozsudku súdení, poukazuje na to, že boli pre dvor dôležitými osobami a disponovali určitými 

konexiami. Kremnica vyšla napokon zo sporu veľmi dobre. Dokonca jej v roku 1429 musel 

kráľ výhodne odpredať časť pozemkov komory s dedinami Horná Ves, Dolná Ves, Lúčky 

a Veterník, keďže nevládal mestu splácať svoje dlhy. 

Spor medzi komorským grófom a mešťanmi mal, podľa všetkého, sčasti korupčný 

charakter. Aké presne boli vzťahy medzi Petrom Reichelom a niektorými mešťanmi, 

Reichelom a Junkherom či Reichelom a podtaverníkom Zálokom však zostáva zahalené 

rúškom tajomstva. Z dnešného pohľadu by sa pôžičky mešťanov kráľovi za sprostredkovanie 

                                                 
22 LAMOŠ, ref. 14, s. 142-143. 
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ochrany mohli chápať ako korupcia, v dobovom kontexte však za také považované neboli. 

Išlo skôr o spleť vzájomných politických manévrovaní s cieľom získať prístup k finančným 

prostriedkom. 

 
Turzovci ako nájomcovia kremnickej komory 
 

Napriek istému úpadku baníctva na konci 15. storočia hrala Kremnica aj naďalej 

dôležitú úlohu pri zámene drahých kovov a ich rafinácii. To bol hlavný dôvod, prečo v tomto 

meste začali Turzovci s Fuggerovcami podnikať. Ján Turzo získal kremnickú komoru 

do prenájmu v roku 1498, a to najmä za jeho vysoké pôžičky panovníckemu dvoru. Od roku 

1505 odkúpili v Kremnici aj právo na lúčobňu drahých kovov. V spojitosti s Turzovcami a ich 

podnikaním došlo k zaujímavému politicko-korupčnému paradoxu. Ich obchodné aktivity im 

umožnili získať niektoré kráľovské hodnosti, ich zastávanie však znemožňovalo efektívnu 

kontrolu ich hospodárenia.23 

Hodnotenie veľkých podnikateľských projektov zvykne bývať ambivalentné. 

Na jednej strane sa Turzovci vehementne usilovali o povznesenie kremnického baníctva, 

na druhej strane im išlo o čo možno najvyššie príjmy do rodinnej pokladnice. V Kremnici 

zaviedli viaceré opatrenia na kontrolu zámeny drahých kovov, financovali budovanie 

banských, osobitne odvodňovacích diel, v mincovni začali s razbou tzv. guldinerov atď. 

Vklady do Kremnice sa im spätne mali vrátiť v podobe zvýšených ziskov, ale napríklad aj 

vo forme odpredávania svojich produktov (olovo, meď) prosperujúcim kremnickým 

prevádzkam.24 

Pri správe komory sa však nevyhli aj istým nelegálnym aktivitám. Známe sú vďaka 

konkurenčného sporu medzi nimi a podnikateľskou skupinou z Kutnej Hory na čele 

so Žigmundom Vencelíkom. Podporovaný kniežaťom Bartolomejom Münsterberským, ktorý 

vojensky pomáhal uhorskému kráľovi Vladislavovi II., obžaloval v roku 1514 Turzovcov 

zo sprenevery a navrhol panovníkovi, že si vezme do prenájmu kremnickú komoru za 30 000 

zlatých ročne, zatiaľ čo Juraj Turzo a jeho bratia platili na rok 14 000 zlatých. Zároveň 

Vencelík žiadal, aby na neho a jeho spoločníkov prešiel aj turzovsko-fuggerovský mediarsky 

podnik v Banskej Bystrici. Svoju žiadosť sa snažili podporiť tvrdeniami, že Turzovci si 

pre svoje potreby ponechávajú všetku vyťaženú a spracovanú meď bez zaplatenia dane 

(urbury), nelegálne vyvážajú zlato z krajiny, ako aj znehodnocujú dukáty. Juraj Turzo 

                                                 
23 ČELKO, Mikuláš. Thurzovci, Fuggerovci a kremnické zlato. In Štúdie z dejín baníctva a banského 
podnikania. Acta Historica Posoniensia I. Bratislava : Katedra všeobecných dejín FiF UK, 2001, s. 20-22. 
24 Tamže, s. 20, 25-26. 
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obvinenia poprel a predložil kráľovským úradníkom vyúčtovanie kremnickej komory za rok 

1514. V ňom vykázal stratu 4500 zlatých, čo malo by argumentom proti zvyšovaniu 

prenájomnej sumy za komoru. Pri revízii sa však ukázalo, že vo vyúčtovaní neboli priznané 

príjmy zo zmincovaného striebra, a to vo výške 27 995 zlatých a 37 grajciarov, 

čo predstavovalo 1621 kg striebra. Turzovci pravidelne zamlčovali skutočné zisky z dôvodu, 

aby sa vyhli zvyšovaniu nájmu za komoru, aby sa zbavili konkurencie a aby zvyšovali svoje 

príjmy. Do rozvoja kremnického baníctva investovali mnoho financií, zároveň však štát 

pripravili o množstvo príjmov. Keďže im však panovník dlhoval závratnú sumu 

(podľa niektorých údajov až 90 000 zlatých), skončila kauza iba zvýšením prenájmu 

„symbolicky“ na 15 000 zlatých.25 

V spojitosti s obsadzovaním dôležitých postov v hospodárskej správe snažili sa 

do nich Turzovci s Fuggerovcami presadzovať svojich prívržencov. Pred rokom 1525 

sprostredkovali na krátke obdobie prenájom kremnickej komory pre ich spriaznenca Jána 

Hüba. Po roku 1525 zas Alex Turzo, ktorý mal hodnosť kráľovského pokladníka a neskôr 

i sekretára, presadil prenájom kremnickej lúčobne pre Antona Fuggera. V roku 1504 

odporučili Turzovci pre úrad skúšača drahých kovov v Banskej Štiavnici notára Baltazára 

Stecka pochádzajúceho z Kremnice. Po nejakom čase sa však názorovo rozišli, pričom v roku 

1519 sa Steck vyjadril, že by bolo lepšie, keby funkciu kremnického komorského grófa už 

nezastával člen turzovskej rodiny.26 To ilustruje skutočnosť, že vzťahy medzi rôznymi 

záujmovými skupinami bývali, tak ako dnes, aj v minulosti vyostrené a že rôzne strany sa 

uchyľovali takisto k nie celkom čistým praktikám. Z písomných prameňov je medzi riadkami 

možno badať, že medzi hodnostármi a podnikateľmi existovala sieť vzájomných, často 

krehkých neoficiálnych vzťahov. No a tie za istých okolností mohli získať korupčný 

charakter. 

Svoje priame aktivity v Kremnici ukončili Turzovci v roku 1524. Päť rokov predtým 

Juraj Turzo oznámil Jakubovi Fuggerovi, že sa vzdáva podnikania v ich spoločnom 

mediarskom podniku a pri kremnickej komore. Navrhol mu, aby urobil to isté, kým je ešte 

čas. Ako sa vyjadril, „svojimi aktivitami si získavajú čoraz viac neprajníkov, už si predsa 

zarobili dosť, treba dať zarobiť aj iným.“27 V širšom politickom kontexte mal odchod 

                                                 
25 ČELKO, ref. 23, s. 23; BOVAN, Marián. Thurzovci a Fuggerovci ako nájomcovia kremnickej mincovne. 
In Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Acta historica Posoniensia I. Bratislava : Katedra všeobecných 
dejín FiF UK, 2001, s. 41-42. 
26 ČELKO, ref. 23, s. 22, 25. 
27 BOVAN, ref. 25, s. 43. 
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Turzovcov a o niečo neskôr aj Fuggerovcov z Kremnice súvis s preberaním banských 

a minciarskych prevádzok do erárnych rúk. 

Viaceré z počinov Turzovcov by sme dnes označili ako korupčné, v ich dobe ale išlo 

skôr o prirodzené prejavy politiky a boja o moc. Časť turzovských aktivít však určite bola aj 

v dobových súvislostiach považovaná za nelegálnu. Patrilo medzi ne dosadzovanie ľudí 

na príslušné úrady, zatajovanie výšok ziskov a, ako sa zdá, aj nelegálny vývoz drahých kovov 

z krajiny. Vzhľadom na postavenie a moc Turzovcov sa proti nim nikdy vlastne nezakročilo. 

Prepojenie politiky a korupčných foriem správania, rovnako ako v súčasnosti, veľmi 

sťažovalo odhalenie korupčných praktík. Ako bolo už povedané, hodnotenie aktivít 

veľkopodnikateľov bolo vždy nejednoznačné. Svedčia o tom aj slová súčasníkov Turzovcov. 

Tak napríklad pápežský nuncius Antonio Burgio vo svojom liste do Ríma z 30. júla 

1525 písal, že sa v tom čase čakalo v Uhorsku na vyúčtovanie podnikateľských aktivít 

Turzovcov a Fuggerovcov. Podľa Burgia sa obe rodiny nedopustili podvodov, ktoré sa im 

pripisovali. Hneď však dodal, že vzhľadom na počet razených mincí mali iste kráľovi odviesť 

viac poplatkov, ako odviedli. Zmienil sa aj o tom, že Turzovci a Fuggerovci porušovali zákaz 

vývozu striebra z krajiny a z veľkého množstva zhutneného striebra (15 000 hrivien ročne) 

neodviedli do komory ani hrivnu dane, takže „dlhujú kráľovi nevyčísliteľnú sumu.“ Pokus 

o zdiskreditovanie Turzovcov mal určite i politické pozadie. Burgio v liste hovoril 

o záujmoch niektorých hodnostárov a kráľovnej. Na záver už len skonštatoval „...nechcem 

vynášať definitívny súd, pravda ešte vyjde najavo...“28 

 
Komorský podgróf Wolfgang Roll 
 

V roku 1548 prebral kremnickú komoru definitívne do svojich rúk erár a o niečo 

neskôr ju podriadil pod správu novozaloženého Hlavného komorsko-grófskeho úradu 

v Banskej Štiavnici, ktorý podliehal priamo pod Dolnorakúsku, resp. Dvorskú komoru 

vo Viedni. Na čele kremnickej komory stáli odvtedy až do polovice 17. storočia komorskí 

podgrófi. To, že bola administratíva komory postavená pod bezprostredný štátny dohľad, 

neznamenalo, že by aj v tomto období nedochádzalo v jej rámci k spreneverám či korupcii. 

Poukazuje na to napríklad kariéra kremnického komorského podgrófa Wolfganga 

Rolla († 1589). Podľa písomnej zmienky z roku 1536 pôsobil v Jáchymove ako hlavný 

pokladník. Do roku 1543 sa prepracoval na miesto mincmajstra. Avšak už v nasledujúcom 

roku musel Jáchymov opustiť, a to kvôli finančným nezrovnalostiam v agende mincovne. 

                                                 
28 SEDLÁK, ref. 4, s. 171. 
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V inštrukcii pre Rollovho nástupcu sa nariaďovalo vykonať účtovnú kontrolu celej mincovej 

výroby, a to za obdobie, keď bol mincmajstrom Wolfgang Roll a vardajnom Peter Tunkher. 

Pri revízii boli prítomní štyria členovia českej komory, ktorí mali zistiť výšku defraudácie 

finančných prostriedkov.29 Aký bol výsledok vyšetrovania, nie je známe, isté však je, že si 

Roll u svojich predstavených pošramotil povesť a stratil ich dôveru. Aké boli vzťahy medzi 

zamestnancami jáchymovskej mincovne v čase, keď tam pôsobil Roll, nevieme. Nie je však 

vzhľadom na uvedené vyšetrovanie vylúčené, že niektorí z nich vzájomne korupčne kryli 

a spreneverovali peňažné prostriedky. 

Wolfgang Roll nebol za finančné nedostatky pri správe jáchymovskej mincovne 

odsúdený, keď ho však v roku 1546 Dolnorakúska komora nominovala na post mincmajstra 

pre mincovňu, ktorá mala byť založená v Banskej Bystrici, jeho menovanie sa kvôli zlej 

reputácii neuskutočnilo. Roll sa v tom čase zrejme utiahol do ústrania. Opäť sa s ním 

stretávame v roku 1551, keď sa mu podarilo kompetentných presvedčiť o svojej 

dôveryhodnosti a získať post komorského podgrófa a správcu mincovne v Kremnici. Avšak 

už o šesť rokov bol spolu s kontrolórom Krištofom Lehmannom a účtovníkom Bartolomejom 

Suessom suspendovaný a bolo proti nemu a jeho kolegom kvôli nesúladu v účtovníctve 

zavedené vyšetrovanie. Kontrolné orgány prikročili k revízii hospodárenia celej komory 

a mincovne a odhalili spreneveru. Zároveň však bolo konštatované, že Roll nebol na nej 

hmotne zainteresovaný. Nemusel teda zo svojho miesta odísť.30 Defraudácie sa však dopustili 

niektorí z jeho podriadených. Dnes už len môžeme hádať, či išlo z jeho strany o laxnosť alebo 

ho niektorí zo zamestnancov za nejakú protihodnotu presvedčili, aby ich kryl. Roll sa neveľmi 

rozumel baníctvu, preto sa vo svojej práci dopustil viacerých chýb. Aby sme mu však 

nekrivdili, treba podotknúť, že sa v Kremnici zaslúžil o progresívny rozvoj mincovníctva, 

na ktoré bol expert. Na základe kusých historických správ je možné konštatovať, že sa 

Wolfgang Roll, napriek svojej odbornosti, dopustil viacerých nedbalostí, ak nie nelegálnych 

skutkov. Isté je, že za jeho pôsobenia v Jáchymove i Kremnici došlo k spreneverám. Detaily 

o tom, kto ich a za aký úplatok umožnil, však zostávajú zahalené rúškom tajomstva. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29 GINDL, Jozef. Niekoľko čŕt zo života kremnického podkomorného grófa Wolfganga Rolla. In Zborník 
Slovenského banského múzea, 1969, roč. V, s. 222. 
30 GINDL, ref. 29, s. 222-223. 
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Corruption in the Middle Ages 
Affairs of Corruption in the Royal Chamber in Kremnica 
 
The corruption existed also in the Middle Ages as it exists nowadays. However, any such activities 
how we understand them today were not considered for a corruption and were not punished. Generally 
it is possible to specify corruption as a conflict between public and private interest. We find 
the corruptive behaviour also in the medieval Kingdom of Hungary, especially in Kremnica, 
particularly the Royal chamber located in the town. For example in the year 1426, Count 
of the chamber Peter Reichel tried to incorporate his protégé Mathias Ebner to the Kremnica town 
council in by a corruptive manner. The cause resulted into a major lawsuit in which the king finally 
sided the burghers. It is sometimes very hard to diferentiate acceptable policy behaviour 
and corruption on the high level of politics. The important economic activities of Thurzo family 
in Kremnica (turn of the 15th and 16th century) were sometimes connected with corruption affairs and 
cases of illegal enrichment. They were covered by the family itself because their members held also 
high offices in the state administartion. 
 
Keywords: corruption, Middle Ages, Kingdom of Hungary, Kremnica 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
HAAS KIANIČKA, Daniel. Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore 
v Kremnici. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, 
s. 206-219. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> 
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Príspevok k biografii Jána Kollára* 
 
Peter Podolan 
 

Napriek tomu, že biografistika v prípade Jána Kollára (1793 – 1852) pokročila, 

aj v súčasnosti je stále možné zachytiť niektoré z nesprávnych a stereotypných podaní. 

Cieľom tohto príspevku je prerušiť bludnú reťaz repetície a pokúsiť sa jasne načrtnúť správne 

poňatie. 

Spor sa týka datovania známej epizódy prvého stretnutia Jána Kollára s Rusmi, 

konkrétne s ruským vojenským expedičným zborom v jeho rodných Mošovciach. Toto 

stretnutie je v staršej literatúre viac-menej automaticky kladené do roku 1805 (resp. 1806 – 

1807) a cez používanie napr. edícií tento názor kontaminoval i novšie práce a edície. Týka sa 

to samozrejme iba životopisných a chronologických prehľadov cielene hlbšieho 

a exaktnejšieho záberu, ktorých nie je veľa. Práve tu však nesprávne datovanie znamená 

vážny problém. Naopak existuje iba minimum prác, ktoré zmienené udalosti kladú správne 

do roku 1799/1800.1 

Vráťme sa ale k prameňom a úvahám o pôvode omylu. Predmetné stretnutie s Rusmi 

Kollár pomerne obšírne opisuje vo svojich Pamätiach z mladších rokov života (1836 – 1842; 

1863):2 

„Po skončení prvej francúzskej vojny prechádzala jazda ruského vojska, najmä kozáci, 

cez Turiec a Mošovce spiatky do vlasti. V Mošovciach zostali odpočívať deň-dva. U nás bolo 

mnoho dôstojníkov – niektorí sa u nás ubytovali, iní prišli navštíviť druhov. Rusov volajú 

u nás Moskáľmi a maľujú ich ako surových divých, ukrutných ľudí, preto som sa sprvoti pred 

nimi vystríhal a utekal. Ale keď som počul ich veselé spevy, podobné slovenským, odvážil som 

sa k nim a dal sa do rozhovoru. Tu ma oni na ruky brali, bozkávali, hladkali, peniaze mi dali 

                                                 
* Príspevok vznikol ako výstup projektu „Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej 
(juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus“ – VEGA 2/0208/10. 
1 Správne do roku 1799/1800: KRAUS, Cyril. Legenda o veľkom Slovanovi. Život a dielo Jána Kollára 
v dokumentoch. Martin : Osveta, 1974, s. 22-23; AMORT, ref. 10, s. 215. Chybne do roku 1805: ČERNÝ, 
František. Obrázky z dob našeho probuzení. Praha : Nákladem Českého kníhkupectví a antikvariátu Dra. 
Františka Bačkovského, s. 242-243; ELIÁŠ, Michal. Problémy Kollárovej biografie. In Biografické štúdie, roč. 
6, 1976, s. 108; KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. (ed. K. Rosenbaum a prel. K. Goláň) Bratislava 
: Tatran, 1972, s. 340 (ďalej iba Pamäti); prevzaté z predchádzajúcej edície – VOJTECH, Miloslav (ed.) Ján 
Kollár. Dielo. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, s. 522. Pochopiteľne existuje 
množstvo prác, ktoré kvôli povrchnosti prehľadu túto otázku nereflektujú. 
2 Pamäti, s. 9-214; Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára, 
sepsaný od něho sama. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1863. (ďalej iba Paměti) Podrobnosti o diele 
pozri PODOLAN, Peter. Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov 
života. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] 
Bratislava : Stimul, 2011, s. 89. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf> 
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– niektoré som potom poslal do českého múzea. Títo Rusi, nekričali na kone, keď ich chceli 

v cvale zastaviť, ako Slováci „ho, hohó“ ale „brr, brr!“ čo mi čudne znelo. U nás býval istý 

kozácky kapitán Ivan Danilov a poručík Boguslav Morozinskij. Keď som ich spoznal, hneval 

som sa na Maďarov a Nemcov, ktorí o Rusoch a kozákoch rozchyrujú rozprávky ako 

o dajakých ľudožrútoch a ukrutníkoch. Ivan Danilov obliekol ma do vojenskej rovnošaty, 

pripásal mi svoju šabľu, dal svoju kopiju, posadil na koňa a v sade so mnou vystrájal 

všelijaké žarty. Ani sa mi nesnívalo, že ešte niekedy niekde niečo o Ivanovi počujem, ako sa to 

naozaj stalo. Ale o tom neskôr a na patričnom mieste.“3 

Kollárovo ďalšie, súvisiace stretnutie s Rusmi sa odohralo na ceste na univerzitu 

do Jeny, kde bol s nimi v pomerne intenzívnom kontakte.4 Náhodne malo spojenie 

s udalosťami, ktoré sa odohrali v Mošovciach. Sprievodcom mladých Rusov bol totiž istý 

starý vyslúžilý vojak menom Danilov. Ukázalo sa, že veľmi dobre poznal Ivana Danilova, 

s ktorým sa Kollár stretol v Mošovciach: 

„I vyšlo z další naší rozmluvy, že průvodčí těchto mladých Rusů znal osobně onoho 

kozáckého hejtmana, Ivana Danilova, který v mé mladosti po první francouzské vojně, tuším 

pod Suvarovým, vracaje se domů přes Turec jel a v našem domě několik dnův na odpočinku 

byl a hospodoval, který mě co pacholíka na koně bral a se mnou po záhumní jezdíval atd.“5 

Práve analýza týchto textov poskytuje dostatok vodidiel k správnemu uchopeniu 

a datovaniu udalosti. Samotná štruktúra Pamätí v tomto prípade nie je nápomocná, pretože je 

zachytená epizóda Kollárovho života v Mošovciach v bloku vymedzenom rokmi 1793 – 

1805, teda od narodenia do odchodu do školy v Kremnici v roku 1806. Neumožňuje teda 

presné zaradenie a nie je tiež isté, či je obsah bloku radený exaktne chronologicky.6 

Píše tu pritom jasne o „skončení prvej francúzskej vojny“. Toto pomenovanie nám 

neumožňuje postihnúť rozdiel medzi francúzskymi „revolučnými“ a „napoleonskými“ 

vojnami (v nadväznosti na 18. brumaire) i s ohľadom na použitie v nižšie uvedenom prameni. 

Je však zrejmé, že Kollár nemal na mysli konkrétne vojenské zrážky tzv. 1. protifrancúzskej 

koalície (resp. v spojitosti s Ruskom išlo už o 2. protifrancúzsku koalíciu), ale 

najpravdepodobnejšie jednoducho „prvú“ (známu) vojnu tohto charakteru, ktorú takto odlíšil 

                                                 
3 Pamäti, s. 38-39; Paměti s. 118-119. 
4 Pamäti, s. 158-161; Paměti, s. 232, 233-234; podrobnejšie pozri PODOLAN, Peter. Cestopisné črty, české, 
moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života. In Štúdie k slovenským dejinám. 
Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 132, 140-141. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>. 
5 Paměti, s. 234; Pamäti, s. 160. V slovenskom preklade zdôrazňujeme: „bral ma ako chlapčeka na koňa...“ 
6 Napr. v prípade pobytu v Jene totiž Kollár v Pamätiach načrtol chybnú chronologickú sekvenciu. 



HISTORIA NOVA  5 

 222

od nasledujúcich francúzskych – napoleonských vojen.7 Nedá sa hovoriť ani o poradí vojen 

dotýkajúcich sa habsburskej monarchie, pretože i tu bola situácia zložitejšia a už pred rokom 

1799 sa bojovalo i na habsburských územiach. 

Spojenecké ruské vojská v roku 1799 zasahovali v Itálii a Švajčiarsku, kde pomáhali 

vojskám ešte rímsko-nemeckého cisára Františka I. (1765 – 1835). Rusi tu pomerne úspešne 

pôsobili pod velením skúseného a nadaného maršala Alexandra Vasilieviča Suvorova (1730 – 

1800).8 Skutočne i Kollár, hoci s určitou neistotou, spomína toto meno.9 Ďalšie výpravy 

za účasti Suvorova sa už neodohrali, pretože krátko po návrate do vlasti zomrel. 

Situáciu v rokoch 1798 – 1800 podrobne opisuje vo svojej monografii Čestmír 

Amort.10 Ruské jednotky sa na cestu do vlasti pohli 26. októbra najmä zo Švajčiarska 

po nezhodách, keď medzi ruskými a rakúskymi spojencami nakrátko zavládol rozkol. 

Cez územie Slovenska sa zbory vracali cez Prešporok, Leopoldov, Mošovce, Martin 

a pokračovali Liptovom a Spišom, aby líniou od Bardejova na sever prekročili Karpaty. Iný 

prúd prešiel na územie Slovenska južne od Košíc a cez Košice a Prešov smeroval severne 

k rovnakému priesmyku ako v prípade prvého prúdu.11 Oneskorený ešalon prechádzajúci 

západným Slovenskom na konci februára a začiatkom marca 1800 viedol hajtman Ivan 

Morozický. Táto jednotka sa niekoľko dní utáborila pri Mošoviciach.12 Amort navyše píše 

i priamo o Kollárovom stretnutí s Rusmi.13 

Naopak existuje i jedna zmienka, ktorá by udalosti mohla klásť do roku 1805. 

Nachádza sa v práci Výklad čili přímětky k Slavy dcere (1832): 

„Skladatel těchto básnj widěl w mladosti swé sám takowé diwadlo, totiž r. 1805 když 

kozáci po francauské wogně s Napoleonem prěs Turčanskau a giné Tatranské stolice zpátkem 

domů táhli. Kůň klusal a kozák na něm kozácký tanec tancoval aneb gak Slowáci rjkagj 

hajduchowal.“14 

                                                 
7 Porovnaj napr. prehľadné predstavenie: PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr a kol. Encyklopedie moderní 
historie. 3 vydání. Praha : Libri, 1999, s. 154-155. 
8 Kollár meno Suvorov poznal veľmi dobre, o vojvodcovi písal v Slávy dcere, Výklade... i Krátičkej známosti 
slovanského národa. Znelka IV,15. KOLLÁR, Jan. Slávy dcera lyricko-epická báseň v pěti spěvích. In Spisy 
Jána Kollára. Díl prvý. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1862, s. 224; KOLLÁR, Jan. Wýklad čili 
Přjmětky a Wyswětlivky ku Slawy Dcere. W Pešti : Tiskem Trattner a Károliho, 1832, s. 295. (ďalej iba Wýklad); 
napr. Krátičká známost národu Slowanského. In KOLLÁR, Jan. Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež 
we sskolách slowanských w městech a w dědinách. Budín : W králowské uniwersické tiskárně, 1825, s. 207. 
9 Bližšie pozri text k ref. 5. 
10 AMORT, Čestmír. Ruská vojska u nás v letech 1798 – 1800. Praha : Naše vojsko, 1954, 387 s. 
11 Tamže, mapa, s. 144/145, podobne 293. 
12 Tamže, s. 293. 
13 Tamže, s. 208, 215. 
14 Wýklad, s. 376. 



HISTORIA NOVA  5 

 223

V tomto prípade je jasná spojitosť „francúzskej“ vojny s Napoleonom a konečne jasné 

datovanie do roku 1805, čiže do doby po bitke pri Slavkove (2. decembra). Skutočne aj 

v tomto prípade tiahli ruské vojská cez Turiec po podobnej trase ako v roku 1799/1800. 

Výklad pritom vznikol preukázateľne skôr ako Pamäti a teda zmienka predstavuje vôbec prvý 

Kollárov prístup k tejto problematike. Zmienka je ale príliš stručná a obsahom 

nekorešponduje s vyššie uvedenými, pritom Kollár rád „recykloval“ svoje tézy a zážitky. 

Samozrejme treba brať do úvahy istý stupeň autocenzúry, pretože obraz „spolupráce“ (i keď 

v tomto prípade so spojeneckými) Rusmi nemusel byť dobovou podozrievavou spoločnosťou 

prijatý pozitívne. Nemožno sa diviť, ak zoberieme do úvahy neblahé udalosti spôsobené 

Kollárovi udelením medaily z Ruska. Pamäti, ktoré za života autora zrejme úmyselne nevyšli 

boli v týchto ohľadoch otvorenejšie. 

Ak zhrnieme vyššie uvedené fakty a budeme ich považovať za dôveryhodné, je zrejmé 

že Kollár zažil osobne oba prechody ruských vojsk – tak skutočne prvý v roku 1799/1800, 

ako i druhý v roku 1805. Udalosti opísané v Pamätiach pritom treba podľa analyzovaného 

obsahu jednoznačne datovať do roku 1800. Túto hypotézu by definitívne mohla vyvrátiť 

(alebo podporiť) iba identifikácia mien dôstojníkov zmienených Kollárom predovšetkým 

v ruských vojenských záznamoch. 

Treba však uvážiť i sériu nepriamych dokladov. Predovšetkým Kollár očividne opisuje 

„prvé“ stretnutie s Rusmi a obrat od opatrného k pozitívnemu prijatiu. V prípade už známej 

(najmä negatívnej) entity by zrejme tento psychologický motív nefungoval. Pravda pri tejto 

úvahe je otázne, či je možné Kollárovo prvé stretnutie bezpečne identifikovať aj s prvým 

stretnutím Rusov s obyvateľstvom Turca. V tomto prípade by sa tak nedalo hovoriť o strachu 

z neznámeho, ale skôr o negatívnom zážitku, ktorý sa uchoval v kolektívnej pamäti. Kollár by 

sa však iste definitívne neodhodlal k návšteve Rusov a opis negatívneho hodnotenia a obáv 

obyvateľstva by dozaista obsahoval konkrétne zlé skúsenosti pri prvom stretnutí (a to napriek 

nutne „neskoršie“ vypestovaným pozitívnym postojom Kollára k Rusom). Kollárom 

zachytené obavy sú však silne abstraktného charakteru a silne pripomínajú obavy vyjadrené 

inými účastníkmi týchto udalostí, ktoré sa ale rýchlo rozptýlili.15 

Ďalším nepriamym dôkazom pre toto datovanie je Kollárova zmienka, že sa s Rusmi 

stretol ešte ako „pacholík“, resp. chlapček.16 Takéto pomenovanie sa určite lepšie hodí 

k chlapcovi vo veku 6 rokov než k 13-ročnému adolescentovi. 

                                                 
15 Porovnaj napr. obrazy o ruských vojskách a ich prijatí bežnými ľudmi v románe Aloise Jiráska F. L.Věk. 
16 Pozri ref. 5. 
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Podľa nateraz zistených údajov teda možno rezultovať, že sa prvé stretnutie malého 

Kollára s Rusmi odohralo už na jar roku 1800 a nie v roku 1805 ako sa tradovalo doteraz. 

 
 
 
The Contribution to the Biography of Ján Kollár 
 
As a little boy, Ján Kollár met Russian soldiers who as the allies of the Habsburg monarchy were 
returning home after struggles with French army. Older works set this meeting in the year 1805 (after 
the Battle of Austerlitz). In this paper we try to give the proof, that the right dating of this event is 
the year 1799/1800, when Russian army was returning from expedition in Italy and Switzerland. 
The foundation of this assertion is analysis of contemporary references and secondary literature on this 
topic. 
 
Keywords: Ján Kollár (1793-1852), Pamäti z mladších rokov života [Memoirs of the Early Years 
                   of Life], Russian soldiers, Napoleonic wars, 1799/1800, 1805 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Príspevok k biografii Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia 
nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 220-224. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>
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dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
 
Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča 
 
Peter Podolan 
 

V novinách Juraja Palkoviča (1769 – 1850) „Týdenník“, konkrétne vo fáze po zmene 
názvu na Týdenník aneb Presspurské Slowenské Nowiny vyšlo hneď niekoľko príspevkov 
Jána Kollára, hoci ani pri jedinom nebolo uvedené plné meno autora. Tieto texty sú až 
na jeden prípad menej známe a vďaka vydaniu v Týdenníku horšie dostupné, preto sme sa 
odhodlali k tejto textovej edícii. 

V prvom prípade (I.) ide o známy text Zpráwa o slawnosti obnowenj cýrkwe, kterau 
protestanti w třetjm stoletj dne 18. řjgna roku 1817 na Wartburku swětili. (Od očitého 
svědka*).1 Týmto svedkom bol podľa vydavateľa „P. J. K....r“ (teda Pan Jan Kollár). 
K autorstvu správy sa Kollár priznal vo svojich Pamätiach z mladších rokov života, kde ju 
obohatenú niekoľkými väčšími vsuvkami prepísal v celku.2 Je teda pomerne dobre dostupná 
vo variantoch edícií tohto diela i s vysvetlivkami a poznámkami,3 avšak kvôli uzavretosti 
edičného súboru i charakteru textu ju prepisujeme i v tejto edícii (I.). 

Text samotný vznikol ako obrana uhorských študentov, ktorí sa zúčastnili 
tzv. Wartburgskej slávnosti. Tamojší liberálny protest radikálnych nemeckých študentov 
(i niektorých profesorov) totiž podráždil aparát habsburskej monarchie, ktorý zaviedol 
postupne viaceré obmedzenia (neskôr aj zákaz navštevovať univerzity v nemeckých 
krajinách). Text tak nesie viaceré známky zjednodušenia či fabulácie, vyhýba sa pálčivým 
problémom, snaží sa ich bagatelizovať a odvracia podozrenie o radikálnej účasti študentov 
z Uhorska (teda i Slovenska). Napriek tomu je jedinečným pohľadom na jedno z vrcholných 
podujatí nemeckého (nielen) študentského nacionalizmu, ponúka zaujímavé detaily 
o slávnosti (jej priebehu a prijatí), okolí jej konania, motivácii, správaní sa študentov, vojakov 
i spoločnosti všeobecne. S ohľadom na dôležitosť náboženského vyznenia (300. výročie 
reformácie) je zásadné jeho zaradenie v rubrike Cýrkewnj a učené věcy. 

Ako druhý v poradí uverejňujeme prepis menej známeho textu menšieho rozsahu 
(II.),4 ktorý nasleduje priamo po texte (I.). Tak je určené i jeho autorstvo, pretože vydavateľ 
a redaktor Juraj Palkovič o ňom uvádza – „W témž psanj z Jeny (oded. 26. ledna,)“5 Prináša 
informácie o počte študentov z Uhorska (a Slovenska) na univerzite v Jene, opisuje ich 
aktivity v rámci samoštúdia (akýsi neformalizovaný typ starších tradičných študentských 
spoločností „Societas slavica“). Opis štúdia „materinského“ jazyka a náboženstva (vrátane 
čítania Kralickej biblie) študentmi mal tiež tvoriť pokojný náprotivok oproti pomerne 
„akčnému“ správaniu sa študentov počas slávnosti na Wartburgu. 

                                                 
1 [KOLLÁR, Ján.] Zpráwa o slawnosti obnowenj cýrkwe, kterau Protestanti w třetjm stoletj dne 18. řjgna roku 
1817. na Wartburku swětili. (Od očitého svědka*) In Týdennjk, aneb Presspurské Slowenské Nowiny. 1818, 
roč. 7, č. 6. s 50 [72]-79. (ďalej iba Týdenník I) 
2 KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. (ed. a prel. K. Rosenbaum a K. Goláň) Bratislava : Tatran, 
1972, s. 184-190. Udáva tu aj bibliografický údaj o pôvodine, hoci chybne namiesto s. 50 uvádza s. 5. 
3 Napr. Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára, sepsaný 
od něho sama. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1863, s. 85-285; početné kritické opravy a komentáre 
obsahuje nemecký preklad: Kollár in Jena und beim Wartburgerfest. In MURKO, Matthias. Deutsche Einflüsse 
auf die Anfänge der böhmische Romantik. Gratz : Verlags-Buchhandlung „Styria“, 1897, s. 293-362; KOLLÁR, 
ref. 2, s. 9-214. a ďalšie vydania edície. 
4 [KOLLÁR, Ján.] W témž psanj z Jeny (oded. 26. ledna,)... In Týdenník I, s. 79. 
5 Obsah tohto listu dnes okrem vydaných častí (I. a II.) nepoznáme. 
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V prípade tretieho textového celku (III.)6 nie je autorstvo jednoznačné. Kollárovi je 
pripísané Jánom Vladimírom Ormisom.7 Pre jeho všeobecný charakter (podobných správ 
týkajúcich sa situácie na nemeckých univerzitách je v Týdenníku i iných dobových novinách 
v regióne viacero) mohol byť autorom ktorýkoľvek z tam študujúcich Slovákov, ktorý 
posielal správy domov. Nič menej kvôli dlhodobej spolupráci Palkoviča a Kollára, nemožno 
Kollárovo autorstvo jednoznačne vylúčiť a je veľmi pravdepodobné. Text prináša prehľad 
nových úprav akademického poriadku na univerzite v Jene, reštrikcie voči výstrelkom 
študentov, vrátane typov trestov (i previnení). Obohacuje náš pohľad na študentský život 
a jeho rámec v tomto prostredí. 
 
Edičná poznámka 
 

Pôvodné texty boli vysádzané v švabachu (fraktur), resp. „slovenskej“ abecede. Naša 
edícia prichádza s ich prepisom do latinky. Predložený text dokumentu sme sa snažili prepísať 
tak, aby si po obsahovej stránke zachoval pôvodný archaický charakter, teda aj maximum 
jazykových zvláštností (je písaný v biblickej češtine). Nie je však isté či jazyk neobsahuje aj 
isté špecifiká, ktoré v Kollárovom prejave neeliminoval ani redaktor Juraj Palkovič. 
Opravovali sme (vždy s odkazom na pôvodnú podobu výrazu) iba evidentné chyby spôsobené 
najčastejšie pravdepodobne chybným zostavením typov pri sadzbe textu. 

Problematickými boli diakritické znamienka, pretože v niektorých prípadoch buď 
chýbali (resp. boli vytlačené neúplne), alebo boli navyše, prípadne išlo o neúmyselné 
„škvrny“, ktoré vznikli pri tlači; v edícii sme sa preto rozhodli doplniť chýbajúce a eliminovať 
chybné skutočné/domnelé diakritické znamienka podľa dobového úzu jazyka. Tieto úpravy 
sme vzhľadom na ich početnosť nevyznačovali. 

Zachovali sme i z dnešného hľadiska nadbytočné interpunkčné znamienka, 
v evidentných prípadoch sme znamienko i doplnili. Medzeru medzi posledným slovom 
a interpunkčným znamienkom sme eliminovali. 

Do podobnej kategórie chýb tlače patrí aj zamieňanie znaku „i“ znakom „j“; 
v niektorých prípadoch však môže ísť o prejav archaického pravopisu, preto sme sa priklonili 
k pôvodnému podaniu. Zamenené boli i niektoré iné znaky, nedá sa však odlíšiť či ide 
o chybu, alebo isté jazykové špecifikum. 

Pri prespise do latinky žial zaniklo odlíševanie „š“ (znaky približne „ff“) a dvojitého 
(opakovaného) „s“ teda „ss“ (znaky „sf“), takto však bolo „s“ použité iba v slove „professor“. 

Aditívom edície sú v úvode pred prepisom textu každého dokumentu (I. – III) náležite 
/zvýraznené/ bibliografické údaje o dokumente. 

Poznámkový aparát má najmä technickú úlohu a v minimálnom rozsahu vysvetľujúcu. 
Upozorňuje na pôvodné rozvrhnutie edovaného textu a na upravené formy slov textu a jeho 
pôvodnú podobu. Poznámkový aparát je ako celok aditívom edície s výnimkou poznámky * 
pri dokumente (I.), ktorá je náležite zvýraznená ako pôvodná. 

Za pomoc pri získaní podkladov pre predloženú edíciu – pôvodných vydaní Týdenníka 
ďakujeme Bc. Lucii Turčekovej. 
 
 
 
 
 
                                                 
6 [KOLLÁR, Ján.(?)] Z Jeny na d. 8. m. m. psáno gest,... In Týdennjk, aneb Presspurské Slowenské Nowiny. 
1818, roč. VII, č. 9, s. 105-106. Obsah listu spomínaného vydavateľom v úvode príspevku nepoznáme. 
7 ORMIS, Ján Vladimír. Bibliografia Jána Kollára. Bratislava . Slovenská akadémia vied, 1954, s. 72. Ormis 
chybne uvádza číslo novín 8 (1818, roč. VII). Porovnaj ref. 6. 
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Edícia textu 
I. 

 
/[KOLLÁR, Ján.] Zpráwa o slawnosti obnowenj cýrkwe, kterau Protestanti w třetjm 
stoletj dne 18. řjgna roku 1817. na Wartburku swětili. (Od očitého svědka *) 
In Týdennjk, aneb Presspurské Slowenské Nowiny. 1818, roč. 7, č. 6. s 50 [72]-79./8 
 
II. Cýrkewnj a učené věcy. 

 
Zpráwa o slawnosti obnowenj cýrkwe, kterau Protestanti w třetjm stoletj dne 18. řjgna 

roku 1817. na Wartburku swětili. (Od očitého svědka *) 
 
Swěcenj památky obnowenj cýrkwe skrze D. M. Lutera,9 čili jubileum třetjho stoletj, 

které se 18. řjg. m. r. na Wartburku dálo, netoliko w Němcych naramně pohnulo péry zwlásstě 
nowinářskými, až y k ostrým10 hádkám a swadám, k prawým y neprawým saudům 
a k nářkům přjležitost dalo, tak že tjm u samých mocnářů pozornost11 wzbudzena byla. 
Tussim tedy nebude y nassim PP.12 Slowanům nemilé, gestli gich o tom krátkau, 
ale ze samého pramene wáženau zpráwau poděljme, předložjce gim beze wssj13 strannosti 
a ossemetnosti, toliko pauhau prawdu beze wssech přjměsků,14 aby každý čtěnář dle libosti 
wlastnj swůg saud o tom pronésti mohl. 

Gak zmjněno, swětila se slawnost tato na Wartburku asy 1/4 hod. od Isenachu, dwa 
dny pořád, a syce giž 18. a 19. řjgna z té přjčiny, že se s nj tjm časem y památka onoho 
stkwaucýho wjtěztwj při Lipsku dosaženého spogili, y přetrženj akademických čjtánj, která 
hned s třětjm listopadem začátek wzala, předgjti se mohlo. Připutowalo pak žákowstwa asy 
700, ze wsselikých kragů a wysokých sskol Německých: gmenowitě z Berljna, Erlangu, Gjsu, 
Getynğu, Dobrosoli,15 Haydlberku, Jeny, Kýlu, Lipska, Marburku, Roztoku, Tubingu 
a Wircpurku, mezy nimiž y čtyři professorowé přjtomnostj swau radost zwýssili totiž, Frjs, 
Oken, Zwaycer a Kýser. 

Utěssený byltě pohled, gak se tato čacká chasa s weselým wýskánjm po haufjch přes 
hory a audolj16 neywjce pěssky k onomu památnému mjstu hrnula, na ramenau strogně 
připrawenau tobolku (filec) – w srdcých pak plnost wděčných a horliwých cytů nesaucý. 

Z přjzniwého nařjzenj G. kn. W. Welikého Wýwody Waymarského17 přigali měsstané 
Isenačtj18 přjchozj žákowstwo do hospod (bytů) s zwlásstnj ochotnostj a přjwětiwostj. 
Giž 17. wečer hemžily se na Isenackém placy wssudy walné hromady přjchozých těch, 
wjtagjce a pozdrawugjce se wespolek srdečným ljbanjm, objmánjm a ruky podáwánjm, gako 
bratřj gedné wlasti, až srdce plesalo. 

Na branách města přibité náwěsstj pokazowalo každému ulicy do hostince (hospody) 
Rautenkranc řečeného, kdež hlawnj schůzka a auřad hospodnj ustanowen byl. 
                                                 
*) P. J. K....r, náš wlastenec, genž nynj na učenj v Jeně gest, gi sepsal (slowensky) a mně poslal. Wydawatel. 
[Teda Pan Jan Kollár. Vydavateľom a redaktorom bol Juraj Palkovič] 
8 Na stranách 72 a 73 bolo chybne vysádzané číslovanie strán – pôvodne 50 [72] a 90 [73]. Čísla 73 a 74 potom 
chybne figurujú namiesto čísel 76 a 77, teda 73 [76] a 74 [77]. 
9 Skratky: Doktor Martin Luther. 
10 Opravené pôvodné „kostrým“ 
11 KOLLÁR, ref. 1, s. 50. Ide však o chybu tlače či sadzačský omyl, správne číslo stránky by malo byť 72. 
12 Skratka PP. – „pánům“ 
13 Opravené pôvodné „bezewssj“ 
14 Opravené pôvodné „přjmistů / přjmisků“ 
15 Dobrosoľ, teda Halle. 
16 Opravnené pôvodné „Iaudolj“ 
17 Skratky: Geho knjžecj Wýsosti... 
18 KOLLÁR, ref. 1, s. 90. Aj v tomto prípade ide o chybu tlače, správne číslo stránky malo byť 73. 
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Zde gedenkaždý swé gméno a přjměnj, wlast a wysoké sskoly, w nichž sstuduge, zapsati, 
a něco peněz k zaprawenj obecných nákladů obětowati zawázán byl. Komissy Jenanského 
žákowstwa hlawnj wssech okolostogičnostj řjzenj a zpráwa swěřena byla. Swornost hlasů 
zwolila k zachowánj slussného řádu a pokoge, wůdce, panosse, dohlídače, zbrognosty, 
korauhewnjky a giné auřednjky. Třj z nich wzchopili se do blízkého háge, aby swěžjho19 
wětwowj nalámali, kteréž donesse, mezy zástupy metali, a ay brzy wssickni dubovými 
kytkami sswárně ozdobenj stáli. 

Ráno o 6. a 7. hod. zwěstowal temný zwuk wssech zwonů počátek welebné slawnosti. 
Tudjž se na ryňku celé množstj na třjdy rozdělilo, mezy kteréž zpěwy, básně neb wersse a řeči 
rozmanitého obsahu, předkem k tomu cýli w Jeně wytlačené, po poradjch rozdávány byly. 
O hod. 9. hnul se průvod wolným krokem, wzhůru na chlum, (wrssek), kdež onnen starožitný 
rytjřský20 hrad w rozsedlinách skalnjch wysoce strmj. Přjkrostj stezky a přjlissnau pálčiwostj 
slunce audy upocené občerstwowaly gednak stinné záslony hausstj a křovj nad hlawami 
unawených pautnjků s obau stran ratolesti rozmile spolu laučjcýho, gednak ljbezné hlaholy 
muzyky, které se w rozložitých sausednjch úbočjch přjjemným ohlasem odrážely;21 gednak 
rozkossné hry chwěgjcých se wůkol praporců, mezy nimiž se obzwláště geden stkwěl, který 
na čerwenočerném poli zlatem prossjwaný, djlo a dar společnosti Jenanských panen byl. 

Čjm blíže se k onomu tagemstwj plnému sýdlu přicházelo, tjm wětssj neukogitedlnostj 
srdce po čem sy bažilo, tak že se nedočkawá dychtiwost y proti samému pořátku wytrhnauc, 
drze sobě y přes ty neydrsnatěgssj chrasti a strminy průchod klestila. 

Když se wšichni w gedné, podzimnjm kwjtjm, obrazy, erby, slaupy, oblauky – 
nádheřně okrásslené sýni náležitě usadili, služby Božj s wraucý nábožnostj konány byly, 
zpjwánjm totiž známé wznessené pjsně Luterowy: Hrad přepewný gest pán Bůh náš, 
a drženjm některých pronikawých, řěčj od žáků, k nimž také y p. Professor Frjs, gednu, syc 
krátkau, ale gadrnau připogil. 

Po wykonané poctě, ukazowány gsau saoukromě některým zwjdawym diwákům 
pamatné toho zámku starožitnosti, k. p. zbrognice rytjřská, w njž wěkem zerzawělé kordy, 
hroty, tulichy,22 pawézy,23 brněnj, přilbice a giné ostatky ssermjřů; chrám a kazatedlnice 
Luterowa, pokogjk w nemž Biblj překládal, čelednj stůl geho otce, a giné pamatné ostatky; 
mezytjm se ginj, pokud stůl přjchystán byl, na wysokých zděch a lessenjch w přeutěssených 
wýhledech ssiroko daleko, kochali, anebo w wětssjch y menssjch rogjch po dworě se 
procházeli, stáli, seděli, rozpráwěli, ano samé počasý k wsselikému wyraženj lahodně 
ponaukalo. 

Hlas trauby zawznj o hod. 12. – wssecko se hnedky k tabuljm snažně přistrogeným 
na určité mjsto shluklo. Při weselých hodech strjdaly se zpěwy s hudbau a prokrikowánj 
s připjgenjm za ty, které na pamět přiwésti místo a přjležitost welela. 

Asy o hod. 3. průwod zpátky s wrchu dolů do městského chrámu spěchal, kdežto 
wážné, skraussené kázánj taměgšjho Generalsup. Newe ty neysslechetněgssj aumysly 
u wssech posluchačů wzbudilo. W kterauž práwě dobu třětj pluk Pruské pěchoty přes město 
procházege, na heslo, že se služby Božj děgj, setnjk geho y hned bubnům a pjssťalám 
umlknauti poručil, anobrž slysse, že se u dveřj chrámowých almužny k napomoženj chudých 
zbjragj, y on snůssku 75. zl. k témuž cýli ochotně poslal. 

Potom se žákowstwo w obdlaužném walném kolu s kraginským wogskem na ryňku 
spogilo. Ted se opět pŕi slawném zwučném žiw buď! wolanj djky a žádosti za mocnáře, wlast 

                                                 
19 Opravené pôvodné „swjžjho“ 
20 KOLLÁR, ref. 1, s. 74. 
21 Opravené pôvodné „obrá-žely“ 
22 Tulich – staročeský výraz pro dýku. 
23 KOLLÁR, ref. 1, s. 75. Presné znenie textu na konci stránky „pa-“ 
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a čelněgssj24 wlastence, za wjtěze a padlé bogownjky při Lipsku – obapolně rozljhaly, 
po čemž se weřegně poswátné chwalozpěwy a wsseliké národnj pjsně s tak důstogným 
libozvukem zpjwali, že se celé město toliko gednau swatynj býti zdálo. Poslednj odrazywsse 
se táhli s jeničářskau muzykau na sausednj wrch Wartenberk nazwaný, kdež ohně rozdělali, 
žákowstwo pak až do saumraku na prostranné dlažbě kratochvílilo, w ssermowánj se cwičilo, 
hry, zápasy, běhy w záwod a giné podobné prowozovalo. 

Wečer o 7. hod. žákowstwo s hořjcými pochodněmi – až celé město w blesku plynulo 
– rowněž na Wartenberk wstupowalo, kde giž weliké gisker a plamenů kotauče z hranic 
do povětřj létali. Každý pahrbek, každý kopec celého toho okolj podobal se stkwostnému 
oltáři zápalných obětj. Měsýc a hwězdy se na gasném nebi třpytěly, gakoby se celé přirozenj 
s radugjcými radowalo. Baudky, stany, krámy a besedy sem tam rozbité, hned lahůdky swými 
laskominy dělaly, hned k autočissti laudiwě kynuly proti ostrému půlnočnjmu wětru, který 
na holém vrchu tom arcy až do žiwého týž y týž prowjwal. – Hry, plesy, střelby, ohňostroge, 
zpěwy a nesčislné zábawky mjsyly se wesměs na tomto přewysokém, rozmanitém diwadle 
na prawo a na lewo, že ani oko ani ucho nestačilo. 

Mezytjm se gedna čáska ginochů kdesy na stranu utalulila, kdež nawatrjc ohně, 
některé obecnému25 dobrému sskodliwé spisy do ohně metala a zpálila. Tu vssak žádného 
professora widěti nebylo, a nenj prawda, co někteřj o takowé něgaké přjtomnosti roztraubili; 
ba ani půwodowé té odwažliwosti, gakž se wyrozumělo, akademici nebyli. – Skutek tento 
gakkoli rozhlássen gest, prědce na oko žádného pohorssenj a podezřelého úmyslu do sebe mjti 
se nezdál; sstěstj wlasti, čistota mrawů a wypléněnj sseredné powěry bylť gest, gakž sami 
předstjrali, tohoto podnětem, gakž se ale kamenem úrazu státi mohl, – ať ginj o tom pjssj: 
nám wůbec do toho wseho nic nenj, nebo Uhřj y kterj se tam, ač nemnozý, nalézali, 
do takových pletich prstů newstrkali. –  

Na zejtřj před polednem shromáždilo se opět wesskeré žákowstwo na Wartburku, kdež 
o některých akademických obyčegjch rokowáno bylo, gako: o wyzdviženj kraginských 
spolků, o obmezenj saubogů a těm podobných důležitostech. Po polední ssedsse se téměř 
wssecy w chrámě Páně, na rozžehnanau, oltárnj swátost s wážnau uctiwostj přigjmali. 
Už naposledy děkowánj upřjmné měssťanům za prjzeň a hostinstwj učiniwsse, každý z náručj 
laučjcych se přátelů pokogně domů se ubjral. 

Za dlauhý čas wsse w hluboké tichosti zůstáwalo, aniž kdo na přjsstj následky myslil. 
Razem cosy pokautně sseptati se začne; nowináři pak hned powěsti krjdel milerádi půgčili, 
anobrž kterým na dostatečných důkazých zcházelo, y26 wsseligaká zdánj, zlá wykládánj atď.27 
přidati se nerozpakowali. Slowem powyku tolik naděláno, že naposledy y samy zemské 
spráwy pozornost swau na to obrátily. Rakauský wyslanec u Pruského dworu, G. Excel. hrabě 
Zyči,28 w skutku prwe do Waymaru, pak do Jeny k wyssetřenj té wěcy29 přigel, kterýž wssak 
kragany swé Uhry newinné nalezna, s zwlásstnj laskawostj ge y dalssj ochraně a náklonnosti 
zpráwců a učitelů wysokých sskol těchto poraučel. 

A toto30 gest krátké a prawdiwé wypsánj podstaty a způsobu onoho památného 
národnjho swátku; kdež tak sworně náboženstwj s wlastenectwjm, wjra s přeswědčenjm, 
početnost s hostinstwjm, mládež s sesslým wěkem spolu se laučili, w nemž se tak spanile 
radost s newinnostj, přirozenj s wtipem, wděčnost k nesmrtelným zásluhám s dobročinnostj 
k chudým, téměř každého okamženj přegjmaly. 

                                                 
24 KOLLÁR, ref. 1, s. 73. Správne číslo stránky malo byť 76. 
25 Tamže, s. 74. Správne číslo stránky malo byť 77. Presné znenie textu na konci stránky „obec-“ 
26 Tamže, s. 78 
27 Opravené, nahradené zle čitateľné „ač.“ 
28 Skratky: Geho Excellence... 
29 Opravené chybne spojené: „téwěcy“ resp. exaktne „téwě- cy“ (rozdelenie slova na konci riadku) Tamže, s. 79. 
30 Opravená pravdepodobná chyba tlače, pôvodné „totoř“. 
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II. 
 

/[KOLLÁR, Ján.] W témž psanj z Jeny (oded. 26. ledna,)... In Týdennjk, aneb 
Presspurské Slowenské Nowiny. 1818, roč. VII, č. 6. s 79./ 
 
2. W témž psanj z Jeny (oded. 26. ledna,) dokládá se y toto: Uhrů gest zde nynj na učenj 30. 
Poněwadž pak se mezy nimi i několik Slowáků nalézá, tedy sme učinili mezy sebau 
společnost, kterauž sme Slowenskau besedau (!) nazwali. Scházýwáme se obyčegně 
gedenkrát w týdni, w nědeli na gednu neb y na 2 hodiny. Genom litugeme, že nám nynj 
od akademických zaneprázdněnj málo času zbywá, a knjh Slowenských se nám nedostáwá; 
máme vssak nassi ssestidjlnau.31 
 

III. 
 
/[KOLLÁR, Ján.(?)] Z Jeny na d. 8. m. m. psáno gest,... In Týdennjk, aneb Presspurské 
Slowenské Nowiny. 1818, roč. VII, č. 9, s. 105-106./ 
 
6. Z Jeny na d. 8. m. m. psáno gest, že pro žákowstwo wysokých sskol Jenanských nowé 
zákony wydány gsau od řjzenj Waymarského a Gotanského, nimiž se wyměřuge, kterak se 
kdo audem akademie stati, aneb o tuto čest přigjti může, a gakowé gsau powinnosti 
gednohokaždého. Pamatné gest, že tyto wysoké sskoly zwlásstnjho auřednjka ustanowily, 
který žákowstwo saudj, a wssak trestu hodná přestaupenj před obyčegné práwo patrj. Aby 
těžkosti při placenj za prelekcye32 odstraněny byly, ustanowen gest akademický wýběrčj, 
kterémuž každý professor registřjk swých posluchačů odewzdáwá, a on penjze od nich 
wybjrá. Pokuty akademické gsau: napomenutj, pokuta peněžitá, žalář, zapsánj do knihy pokut, 
rada k odgitj aneb wymezenj z akademie (releğacy).Wssechny peněžité pokuty náležegj 
bibliotéce wysokých sskol. Každý saubog s pistolemi a takowý, z něhož následowati může 
smrt, nebezpečenstwj žiwota, ztráta zdrawj aneb audu některého, před hrdelnj práwo patrj; 
giné sauboge saudj rada akademická neb senát, a tresce wězenjm aneb wymezenjm 
z akademie. Wsseliké společnosti mezy žáky, které k rozdwogenj gich wedau, gako 
kraganstwa (Landsmannschaften), řády, aneb gakehekoli giného gména spolky, přjsně 
zapowědeni gsau, a wůbec žádné společnosti nenj dowoleno, některého swého auda proti 
wrchnosti a weřegným auřednjkům brániti aneb osobu geho zastáwati. Zapowěděny také gsau 
přjsně y wssecky hry slepého štěstj. Žádnému žáku nenj dowoleno w Jeně aneb w giném 
mjstě něgaký spis wytisknuti dáti, prw než od mjstorektora, aneb giného některého auda 
akademického spis geho potwrzen gest. — Ostatně žádný žák nesmj žádati, aby mohl akta 
přehlednauti aneb sobě přjpis z nich wzýti, a syce ani tendáž, když giž dotaz neb 
wyhledáwánj (inkwizycý) skončeno gest.33 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 KOLLÁR, ref. 4, s. 79. Pod pojmom „nasse ssestidjlná“ mal Kollár na mysli šesťdielnu Kralickú bibliu, 
konkrétne jej prvé vydanie z rokov (1579 – 1593/94). Pozri KOLLÁR, Jan. Wýklad čili Přjmětky a Wyswětlivky 
ku Slawy Dcere. W Pešti : Tiskem Trattner a Károliho, 1832, s. 207-209. 
32 KOLLÁR, ref. 6, s. 105. 
33 Tamže, s. 106. 
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Ján Kollár's Articles on the Pages of Ján Palkovič's Newspaper Týdenník 
 
The edition presents the transcription of three articles of Ján Kollár which were published 
in the newspaper Týdenník during the year 1818. Publisher and main editor of this newspaper was Ján 
Palkovič. The subject of the articles are “reports” from Jena university and the student activities 
as well as the description of the notorious Wartburg Festival in 1817 as perceived by a young Slovak 
student (Ján Kollár); the record about the “self-study” of the Slovak students in Jena and the excerpt 
of the contemporary academic order (violations & penalties). The transcription has been carried out 
according to the current transcriptional rules and only the self-evident misspellings and printing errors 
have been fixed. 
 
Keywords: Ján Kollár (1793-1852), Juraj Palkovič (1769-1850), Týdenník newspaper, 
                   Pamäti z mladších rokov života [Memoirs of the Early Years of Life], 
                   300 jubilee of Luther's reformation, Jena university, students, student life, nationalism, 
                   1818 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča. In Štúdie 
k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 225-231. Dostupné 
na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> 
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jubileá 
––––––––––––––––––––––– 
 
Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852) 

 
Peter Podolan 

 
V znamení zrodu 

 
Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach v Turci, v malebnom kraji zovretom 

končiarmi oboch Fatier. Jeho detstvo plynulo idylicky azda s výnimkou zásahov silne 
patriarchálneho a pobožného otca – prísnosť však vyvažovala mierna matka. Kým otec 
pôsobil v miestnej honorácii – bol richtárom a notárom (a kožušníkom), matka pochádzala 
z pôvodne bohatej olejkárskej rodiny. Detí sa v rodine narodilo hneď niekoľko, ale nikto 
zo súrodencov Jána neprekonal, aspoň čo sa týka nesmrteľnej slávy poetu. 

Otec bol i v rodine silne autoritatívny a na deti niekedy až prehnane prísny. Často sa to 
prejavovalo v kombinácii so vznetlivou a tvrdohlavou povahou. Pravda opisy jeho prístupu 
pochádzajú z pera samotného Kollára, ktorý sa s ním rozišiel v zlom. Silné náboženské 
povedomie bolo charakteristické pre evanjelikov, ktorí dlho žili v „podzemí“ – modelovalo ho 
niekoľko storočí protiprotestantskej politiky štátu, aj keď v pomeroch Uhorska ešte pomerne 
miernej. Tolerančný patent Jozefa II. a finálne zrovnoprávnenie konfesií Leopoldom II. teda 
prinieslo veľkú chuť na rozvoj roky potláčanej cirkvi. Aj Kollár ako väčšina jeho rovesníkov 
sa údajne naučil čítať ešte pred návštevou školy práve z náboženských kníh. 

Niektoré z detských dobrodružstiev malého Kollára priviedli aj do ohrozenia života – 
spadol do studne, alebo mu na hlavu spadlo poleno, ktoré sa na strome zachytilo pri zrážaní 
ovocia. 

Chlapec absolvoval základnú školu v rodnej obci, potom ho vyslali do neďalekej 
Kremnice, aby sa tam v nemeckom prostredí naučil nemecky. Súžitie viacerých národností 
bolo ventilované zatiaľ „detskými“ nacionálnymi hádkami, ktoré často končili aj bitkami. 
Kollár si tam vyslúžil posmešnú prezývku „Schlovaken-Patron“. Štúdium v Kremnici 
prinieslo aj istú skúšku samostatnosti – pretože peniaze Kollár dostával od otca iba 
s oneskorením, musel si neustále vypožičiavať „zálohy“ od spolužiaka a privyrábať si 
kreslením obrázkov. 

 
Na vlastnú päsť 

 
Po návrate domov Kollárov otec usúdil, že štúdia bolo dosť, keďže synovi predurčil 

úlohu svojho opatrovníka v penzijnom veku. Zlom nastal v roku 1810. Kollár nastúpil 
do učenia k mäsiarovi a toto remeslo sa iba málo zhodovalo s jeho „jemnou“ povahou. Azda 
aj takýto brutálny protiklad k jeho záľube v múzach a štúdiu sa stal počiatkom mladíckej 
vzbury. Využil tvrdohlavosť, ktorú zdedil azda práve po otcovi, vzoprel sa jeho rozhodnutiu 
a na vlastnú päsť pokračoval v štúdiu. Otec so synom si potom už nikdy celkom neodpustili. 
V tomto čase mal Kollár 17 rokov, čiže nebol odvážnym dieťaťom, nič menej následky boli 
tvrdé. Na celé ďalšie štúdium si musel zabezpečovať peniaze sám, čo bolo náročné, hoci ho 
rodina slabo financovala už predtým. Mladý Kollár sa aj vďaka vízii budúceho povolania stal 
súčasťou cirkevného spoločenstva evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a s jej podporou 
študoval v Banskej Bystrici, sídle superintendenta. Po overení svojich študijných kvalít 
pokračoval v štúdiu na evanjelickom lýceu v Bratislave (Prešporku) a napokon 
(pre evanjelikov) tradične na nemeckej univerzite – v tomto prípade v Jene. Kollárovo 
rozhodnutie sledovať duchovnú dráhu bolo sčasti praktické, lebo povolanie farár – učiteľ 
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(resp. menej právnik či správca panstva) bolo vlastne jediným možným pre vtedajšiu 
slovenskú intelektuálnu elitu. Zabezpečenie kňaza malo pritom viac výhod ako učiteľské 
povolanie. 

Štúdium na lýceu a pobyt v Bratislave (vtedajšom Prešporku) bol spojený s rozvojom 
Kollárových osobných aktivít. Stal sa tu správcom sirotinca (keďže nechodil domov 
na prázdniny), čítaval Týdenník Juraja Palkoviča, na vlastné oči videl vysokých 
predstaviteľov víťazných mocností protinapoleonskej koalície, ktorí si sem odskočili 
z Viedenského kongresu. Zoznámil sa tu aj so svojim mladším rovesníkom Františkom 
Palackým. Paradoxne Palacký vo svojom životopise zaznamenal, že sa vraj vtedy Kollár 
zvlášť nezaujímal o nacionálnu otázku – nacionálne vrenie v Uhorsku ale v tomto období 
nebolo na takej úrovni ako po roku 1830. Čakalo ho tu aj druhé narodenie, ako nazval svoju 
šťastnú záchranu z prúdov Dunaja, keď sa takmer utopil pri kúpaní. 

Kollár získal aj odporúčanie na ďalšie štúdiá na niektorej z nemeckých univerzít. 
Bez podpory rodiny mu však chýbali peniaze, vrátil sa teda do Banskej Bystrice a zamestnal 
sa tam ako vychovávateľ. Ďalšie peniaze pokryli cirkevné štipendiá, ktoré ale neboli zvlášť 
vysoké, keďže išlo o pevnú čiastku, ktorá sa delila medzi viacerých študentov. 

Pobyt v Nemecku bol pre Kollára v mnohom zásadný. Zážitky a štúdium literatúry 
o osudoch miestnych Slovanov u neho vytvorili akýsi rozpoltený prístup k Nemcom 
a Nemecku. Videl silu mladého nemeckého nacionálneho hnutia, s ktorým určite v hlavných 
princípoch sympatizoval. Stretol sa tu s mnohými už vtedy svetoznámymi osobnosťami 
(napr. J. W. Goethe) a modernou aplikáciou nacionálneho liberalizmu. V Nemecku napísal 
svoje prvé práce, ale stalo sa aj miestom jeho prvého skutočného citového vzplanutia – 
výsledkom turbulentného zjavne ale jednostranného vzťahu sa stala Slávy dcera, Kollárovo 
slávne, „celoživotné“ básnické dielo. 
 
V jame levovej 
 

Po „úteku“ z Jeny do vlasti Kollár dostal miesto v Pešti, kde pomáhal farárovi Jánovi 
Molnárovi a neskôr sa po dlhších sporoch stal sám farárom. V tomto prostredí potom strávil 
30 rokov a známe je jeho vyhlásenie – „Mňa Pešť Kollárom urobila.“ V cirkevno-
nacionálnych sporoch paradoxne neboli jeho protivníkmi Maďari, ale Nemci v spoločnom 
evanjelickom zbore. Kollár opäť osvedčil svoju tvrdohlavosť a húževnatosť – niekoľkokrát 
zvažoval odchod, niekoľkokrát doslova utiekol – ale vrátil sa a bojoval ďalej. Napokon 
obhájil svoj post, etabloval slovenský evanjelický zbor, založil i školu. Zhruba druhú polovicu 
pobytu mu už ale skutočne „spríjemnilo“ búrlivo sa vzmáhajúce maďarské nacionálne hnutie. 
Kollár, ktorý sa usilovnou publikačnou činnosťou dostal na čelo slovenských národovcov, sa 
stal celkom prirodzene terčom nacionálneho súperenia v Uhorsku, ktoré sa zvlášť okato 
prejavovalo v ešte stále multinacionálnej Pešti. Nočné „mačacie muziky“, vytĺkanie oblokov 
a „návštevy“ nepriateľsky naladenej maďarsky vyhranenej mládeže tvorili rámec miestneho 
folklóru. Neskoršie udalosti ukázali, že môže byť ešte horšie. Počas prestávok medzi 
polemickými bojmi, kázňami, krstami a pohrebmi tu ale predsa písal svoje diela, oženil sa 
(s už dávno oplakanou nevestou) a stal sa rešpektovaným slovenským národovcom aj napriek 
svojmu excentrickému miestu pobytu. Peštiansku idylu hrubo narušila revolúcia rokov 1848 – 
1849. Kollárovi a jeho rodine išlo doslova o život. Ako „nepriateľ“ maďarského národa bol 
napriek vynúteným prejavom lojality k maďarskému národnému pohybu (a odsúdeniu 
slovenských revolučných aktivít) prenasledovaný. Musel sa skrývať, no aj tak ho na konci 
roka 1848 uväznili. Vyslobodili ho až cisárske vojská na jar roku 1849. Väznený bol iba 
pre svoju nacionalitu a inakosť svetonázoru. 

Bola to ale práve Pešť, kde napísal väčšinu svojich prác. Okrem drobných básní 
zo žiackych rokov v roku 1821 vydal svoju básnickú prvotinu Básňe Jána Kollára. Milostné 
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motívy ďalej cizeloval v Slávy dcere. Túto zbierku potom niekoľkokrát prepracoval, doplnil 
(1824, 1832, 1838, 1845, 1852) a venoval sa jej vlastne celý život. Označenie básnik jednej 
zbierky by však bolo príliš zjednodušené. Zložitosť tém Kollára prinútila vydať k básnickej 
skladbe vysvetľujúce dielo Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře (1832). 

Ďalšiu časť Kollárovho diela predstavujú vydané zbierky ľudových piesní. Kým 
v prvej vystupoval anonymne – Písne světské lidu slovenského v Uhřích (1823), ďalšie 
pokračovania: 2. zväzok Písne světské lidu slovenského v Uhřích (1827) a 2 zväzky 
Národných spievaniek (1834 a 1835) boli už úplne v jeho réžii. 

Vydal tiež výber zo svojich kázní v dvoch dieloch – Nědelní, příležitostní a slavnostní 
kázně a řeči (1831, 1844). Ďalšie kázne vydal v samostatných brožúrkach. Aj kazateľské 
dielo Kollára bolo preniknuté značnou dávkou nacionálnej slovanskej ideológie. 

Okruhom literárneho záujmu bola i história hoci podľa prevažnej etymologickej 
metóde zjavne kolidovala s jazykovedou a z hľadiska špecifickej orientácie zdrojov aj 
s mytológiou. Na sklonku života Kollár tento záujem pevnejšie spojil s archeológiou, hoci 
práce sa v ohľade metód a vyznenia od predchádzajúcich príliš nelíšili. Takto vznikli práce 
Ableitung und Erklärung den National – Namens Magyar (1827), Rozprawy o Gmenách, 
počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmenů (1830), Sláwa Bohyně a původ 
gména Slawuw čili Slawjanuw (1839). V podobne nastavenom vnímaní historickej minulosti 
s použitím identických,  skôr umeleckých metód potom pracoval v dielach na konci života. 

Najzásadnejšou ideologickou prácou Kollára, ktorá bezpochyby silne zarezonovala 
cez celé generačné spektrum osobností slovenského národného hnutia bola rozprava 
O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa (1836). 
 
Slovanský humanizmus 
 

Rámec vyššie uvedenej rozpravy už nespočetnekrát analyzovaný, no opakujú sa o ňom 
ešte stále početné (a často mylné) stereotypy. Kollárova vízia jednotného slovanského národa 
vznikla ako defenzívna s ohľadom na malé národy. Pri jeho konštrukcii vychádzal najmä 
z nepriaznivého postavenia a potrieb Slovákov. Malý a slabý sa mal primknúť k veľkému 
a silnému. Zjednotenie do veľkého celku bolo podľa Kollára jedinou možnosťou 
(a nutnosťou) etablovania sa Slovanov v humanitnom stupni filozofie dejín a splnenia svojej 
dejinnej úlohy. 

Kollára možno považovať za idealistického humanistu, no i za pragmatickú, až 
oportunisticky kalkulujúcu osobnosť. Na podporu Kollárovej humanity hovoria jasným 
jazykom jeho vznešené myšlienky, na druhej strane však nájdeme aj koncepty tvrdé 
a racionálne. V prípade slovanského celku totiž Kollár zastával dva prístupy: jednak rýdzo 
demokratickú jednotu rozličností, kde má i najmenší diel rovnakú hodnotu ako ten najväčší 
a potom prístup, ktorý nútil menšie diely k integrácii s väčšími, pričom sa im mali 
prispôsobiť, čím sa dostávame k vnútornej asimilácii. Takto sa mali napr. Slováci ale 
i Lužickí Srbi spojiť s Čechmi a Moravanmi. Presnejšie domyslenie a konkretizovanie týchto 
princípov už žiaľ v jeho práci nenájdeme. 

Notoricky známy koncept 4 kmeňov (počet mal symbolický charakter) – 
československého, poľského, ilýrskeho a ruského bol skôr počiatočným bodom, nie cieľom. 
Tým mala byť všeobecná jednota slovanského sveta. Pretože jazyk bol vnímaný ako 
najzásadnejší atribút národa, pri unifikácii ho mal čakať rovnaký osud, výsledkom malo byť 
jediné, všeobecne zrozumiteľné slovanské esperanto. Kollárov tlak na parciálnu integráciu 
slovenského a českého jazyka do „českoslovenčiny“ v „prvom kroku“ znamenal zásadné 
problémy. Českí vlastenci totiž vylepšenie češtiny slovakizmami odmietali, na druhej strane 
sa dostal do rozporu s konceptom samostatnej slovenčiny. Znamenalo to spory a polemiky 
s mladšou generáciou slovenských národovcov (štúrovci), ktorí ho kvôli tomuto postoju 
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zosadili z trónu slovenskej poézie a viac protežovali J. Hollého. Hoci spočiatku mal podporu 
Šafárika, ktorý schvaľoval koncepciu československého jazyka, neskôr zostal sám, ale boj 
vonkoncom nevzdal. 

Kollárov prístup pritom odzrkadľuje ešte jednu zvláštnosť. Napriek etnickému či 
jazykovému charakteru národa, počítal najprv so zjednotením jeho inteligencie, početne 
pomerne obmedzenej skupiny. Praktický ekonomický význam tak mal vznik otvoreného 
publicistického trhu, ktorý by umožnil slovanským spisovateľom predávať svoje diela 
(aj idey) jednoduchšie oveľa širšiemu obecenstvu. Tu musíme pripomenúť, že Kollár svojimi 
knihami obdarúval iba úzku skupinu priateľov, časť expedoval z prestížnych dôvodov, inak si 
záujemcovia museli knihy kúpiť, hoci často za zníženú cenu. Bol teda aj schopným 
obchodníkom (hoci domácu kasu vraj držala manželka). 

Špecifickou otázkou je postavenie Ruska a Rusov v Kollárových plánoch. Nájdeme 
síce pár zmienok o tom, že by mali tvoriť „hlavu“ slovanstva, mali byť zárukou základnej 
mocenskej bázy, ich dejiny a politika tvorili slávnejšiu časť slovanskej tradície, množstvo 
narážok a symbolov, ale pri hodnotení ich úlohy si beztak musíme vybrať z oných vyššie 
zmienených prístupov – pri tom demokratickom by boli iba najväčšou masou tela 
všeslovanského národa, v druhom prípade skutočne vedúcou a dominantnou silou. Vieme, 
že bol Kollár v kontakte s viacerými exponentmi cárskeho režimu, to ale zrejme súvislo skôr 
s kladným prijímaním všetkého ruského, pričom politický systém krajiny bol podružný. Je ale 
otázne, či si Kollár podobne ako iní rusofili v tejto dobe želal skutočne priamu vládu ruského 
cára aj nad Slovákmi či Čechmi. Lojalita prejavovaná panovníkovi habsburskej monarchie 
mohla byť síce ostentatívnym pláštikom aktivít, no i skutočne úprimným postojom. Hádanka 
Kollárovho názoru na tieto otázky tak zostane nevyriešená asi už navždy. Vieme tiež, 
že viacerí Rusi s jeho náhľadmi vyslovili nesúhlas. 

Predstava jednotného slovanského národa si vyžadovala i projekciu jeho štátu. Formou 
to mala byť monarchia s vlastnou slovanskou vládou. Na čele mal byť príslušník z niektorého 
prastarého slovanského šľachtického rodu. (Kollár pritom vo svojich prácach demonštratívne 
odmietal, že by jeho snaženie malo smerovať k zmene vlád, hraníc či spoločenského status 
quo). (Neskôr podporoval vznik slovenského veľkokniežactva v rámci Uhorska a habsburskej 
monarchie.) O zásadných zmenách spoločnosti neuvažoval, hoci poznal neutešené podmienky 
niektorých vrstiev, neprekonal svoju vlastnými silami vybojovanú príslušnosť k „lepším 
kruhom“. V tejto otázke ho prekonali mnohí, hlavne mladší, národovci. 

Zjednocovanie Slovanov malo trvať okolo 100 rokov. To, že skutočne približne 
pri takomto výročí vzniklo silné zoskupenie integrujúce všetky slovanské národy, však patrí 
k inej etape svetových dejín. Slovanská myšlienka tu ale nedostala takmer žiadny priestor. 

Stredoeurópsky panslavizmus Jána Kollára bol hmlistou predstavou, ktorú si 
príslušníci iných slovanských národov vysvetľovali svojsky a prispôsobovali ju svojim 
potrebám. A predsa mal ďalekosiahle dôsledky. Jeho oklieštenú verziu, ale už vo forme 
reálneho politického programu prezentoval austroslavizmus. Silne pragmatický prístup ďalej 
zredukoval túto predstavu do myšlienky československej spolupráce, ktorej plodom sa 
nakoniec stalo Československo. Štát, ktorý dozaista nezlyhal, aspoň čo sa týka zachovania 
nacionálno-politickej línie. Nevyhranený panslavizmus ako akési hnutie sprisahancov za 
svetovládu Slovanov sa stalo obľúbenou nočnou morou v habsburskej monarchii a ako 
zámienka na nacionálny útlak kvôli maličkostiam zohral možno skôr negatívnu úlohu. 

Ako slovanský ideológ Kollár v niektorých rysoch umelo a úmyselne vytváral extra 
pozitívny obraz o Slovanoch, ich kultúre a charaktere, no bol si vedomý – iste aj napriek 
svojmu „slovanskému“ presvedčeniu – že je všetko oveľa zložitejšie a že slovanský pôvod nie 
je zárukou morálnych postojov a pravého človečenstva. Veľa z jeho postulátov bolo nakoniec 
iba negáciami negatívnych konotácií, akými Slovanov častovali Maďari či Nemci. Kollár sám 
odmietal, že by niekedy nenávidel ktorýkoľvek národ. Nemcov celkom určite obdivoval 
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a napriek deklarovanej protinemeckosti ich v nepočetných príkladoch dával slovanskému 
publiku ako vzor. Jediným súperom zjednoteného slovanského národa mohol totiž byť iba 
germánsky svet (teda nie iba samotní „Nemci“) a aj preto otázku Maďarov, práve kvôli ich 
nepočetnosti a faktickej nedôležitosti obchádzal. Nikdy nebol ostro protimaďarsky vyhranený, 
hoci samozrejme kritizoval dejinné prešľapy a oveľa častejšie súdobé prejavy šovinizmu 
(„maďarošialenstva“). Jeho kritika sa tak zamerala na prejavy násilia a hlúposti. 
 
Byť vlastencom 
 

Vládnuci režim habsburskej monarchie a politické špičky Uhorska neboli naklonené 
akýmkoľvek zmenám a už vôbec nie tým v rozložení síl tzv. vládnucich národov. Nemožnosť 
prezentovania takýchto názorov viedla buď k ich šíreniu formou osobných stretnutí, menej 
korešpondencie (tá bola pod dohľadom), šifrovaniu (napr. v poézii). Opačnou stránkou bola 
autocenzúra a tiež deklaratívne vyjadrenia lojality. 

Nosné osobnosti národných hnutí boli sledované, avšak iba málokedy úrady zasiahli 
tak tvrdo ako napr. v prípade F. L. Čelakovského pri afére s urážkou ruského cára či v prípade 
K. Havlíčka Borovského. Zväčša všetok pohyb dusila cenzúra, ktorá bola v českých krajinách 
prísnejšia ako v Uhorsku. Záviselo ale aj na osobe cenzora. Paradoxne sa ním stal 
i P. J. Šafárik a niektoré indície smerujú k tomu, že sa podobnou činnosťou zaoberal aj Kollár. 
Zaradenie knihy na index (teda mechanizmus, že nemôže byť zverejnené oznámenie o jej 
vydaní, že nemôže byť vyložená v kníhkupectve a možno si ju (ak sa teda o nej potencionálny 
zákazník nejako astrálne dozvedel) kúpiť na vyžiadanie a iba so zvláštnym povolením) 
znamenalo vlastne prepadnutie prostriedkov vynaložených na jej vydanie. Avšak Schillerova 
Mária Stuartka bola napríklad bežne dostupná v originále, teda nemčine, ale jej český preklad 
už takúto výsadu nemal (v diele sa na záver po zemi kotúľala hlava panovníčky, čo bolo 
zrejme kameňom úrazu – aj pri dvojakom prístupe). Napriek tomu sa môžeme diviť, aké 
práce cenzúra prepustila a nakoniec – anonymne bolo možné publikovať v zahraničí, čo sa 
tiež hojne využívalo. 

Zásadné však boli aj reakcie iných nacionálnych hnutí. Kollár zaznamenal, 
že po vydaní akejkoľvek jeho knihy nasledovali celé hromady výhražných anonymných 
listov, rozbité okná a jedovaté články v najrôznejších plátkoch – býval ale v Pešti, v centre 
maďarského národného hnutia. V roku 1848 ho „mačacina“ odradila od návštevy 
Slovanského zjazdu v Prahe. Stupňovanie násilia v Pešti musel Kollár riešiť „kolaboráciou“ – 
ak totiž nechcel skončiť ako F. Lamberg – a isto nezabúdal ani na svoju manželku a dcéru. 
Dištancoval sa tak od akcií slovenských dobrovoľníckych vojsk, nosil maďarskú kokardu, 
ale aj vrecia s pieskom na barikády v uliciach. Začas sa ukrýval mimo domácnosti. Prelom 
rokov 1848-1849 ale i tak strávil vo väzení. Na nešťastie bol Maďarmi stále vnímaný ako 
„náčelník“ všetkých Slovákov a v skreslenom vnímaní istých kruhov predsa iba ruský „špión“ 
mohol dostať z Ruska medailu (hoci za vedecké zásluhy). 

Kollár bol v mnohých ohľadoch priekopníkom. Bol jedným z prvých, ktorí pracovali 
s myšlienkou moderného „etnického“ národa, hoci ešte v „makro“ mierke, svojou agitáciou 
dokázal zburcovať mladšiu generáciu (lebo hnutie štúrovcov mnohé prvky svojho programu 
prevzalo práve od neho). Kollár tiež presadzoval ideu o orientovaní sa najprv v náboženských 
a neskôr vo všeobecne slovenských záležitostiach na osobu panovníka, čo sa stalo osou 
slovenského národno-politickej činnosti na nasledujúce obdobie. Kooperácia slovanských 
kmeňov či národov mala mať kultúrne, ekonomické i politické konotácie a radí sa 
k popredným príkladom pokusu o takúto integráciu. 
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Viedenský život 
 

Pôsobiskom na konci Kollárovho života sa stala Viedeň, kam sa v marci 1849 uchýlil 
pred besnením maďarskej revolúcie. Život v Pešti si už naďalej nedokázal predstaviť (okrem 
Viedne dostal aj ponuku na post v Záhrebe). Miesto mimoriadneho profesora slovanskej 
archeológie na viedenskej univerzite dostal vďaka ostentatívnym prejavom podpory dynastii 
i monarchii. Zavážil asi i vplyv jeho českých priateľov. Viedenské pôsobenie znamenalo aj 
spoluprácu s mocenským režimom panovníka. Vypracoval pre neho niekoľko tzv. 
dobrovzdaní – mali upraviť postavenie Slovákov a Slovenska v Uhorsku a monarchii. Týkali 
sa štruktúry slovenského školstva od materských škôl po univerzitu a celkovej rekonštrukcie 
štruktúry evanjelickej cirkvi v Uhorsku, no i koncept slovenského veľkokniežactva 
a rozdelenie Slovenska na kraje a okresy. 

Myšlienka slovenského veľkokniežactva (teda slovenskej autonómie) mala zabrániť 
ďalšiemu národnostnému útlaku (či presadzovaniu unifikačných meradiel) zo strany 
pomaďarčených uhorských úradov. Žiaľ potom, čo panovník pevnejšie uchopil moc, sa 
rozhodol konzervatívne nemeniť status quo monarchie. Kollár verný svojej náture sa pokúšal 
celý projekt oživiť, no márne. Presadil ale svoje náhľady na spisovný jazyk, ktorým sa stala 
„staroslovenčina“ alebo jednotiaca slovakizovaná čeština. Znamenalo to ďalšiu kapitolu 
sporov so štúrovcami. Táto úprava však dlho nevydržala. 

Kollárov profesný život a publikácie sa zjednotili – venoval sa archeológii a poslednou 
vydanou prácou sa stala Staroitalia slavianska. Dielo dedikované samotnému cisárovi 
pojednávalo o slovanskej minulosti na území dnešného Talianska a bolo špecifické svojím 
podaním. Vyšlo ale až posmrtne. Bohovia Retry sa stali pre Kollára témou jeho prednášok na 
univerzite vo Viedni. Domnelé slovanské modly tiež osobne skúmal skoro dva týždne 
v Meklenbursku. Spisoval tiež rozsiahlu knihu na túto tému, ktorú sa však už nepodarilo 
vydať ani posmrtne. 

Kollárovi prišlo nevoľno počas vlastnej prednášky. Urýchlene odišiel domov, 
kde strávil posledné dni. Smrť po intenzívnej chorobe ho dostihla 24. januára 1852. Život jeho 
diela sa však neuzavrel. 
 
Zakľúčenie 
 

Ján Kollár v slovenskom prostredí predstavoval veľmi svojbytnú osobnosť. Sám bol 
pomerne malej postavy, čo bolo zrejme dané genetickým substrátom v rodnom kraji. Mal 
tmavé vlasy (hoci zrejme svetlejšie, ako nám ukazujú dostupné portréty) a končistý nos. Tvári 
vraj dominovali bystré oči. Už v strednom veku sa mu začala tvoriť plešina, na sklonku života 
nosil bokombrady. Jeho charakteristickým „identifikačným“ oblečením bol hnedý plášť. 
Od detstva mal problémy s výslovnosťou, pravdepodobne mierne ráčkoval. Jeho rečníckemu 
umeniu to ale evidentne neprekážalo. Od malička kreslil a maľoval (dokonca si tak zarábal 
na skromné žiacke prilepšenie), rád hral na fortepiano. Bol pohyblivý, miloval cestovanie 
a pobyty v prírode (obzvlášť vyvýšené miesta), ako menší žiak bol vraj dobrým hráčom 
vybíjanej. Absolvoval aj tanečný kurz a hoci neholdoval (aspoň podľa vlastného vyjadrenia) 
hlučným študentským zábavám, raz vraj v bielej maske benátskeho typu zavítal na maškarný 
bál v bratislavskej Redute (vtedy prístavba divadla v Bratislave). 

Kollár vynikal i zvláštnou povahou. Bol obzvlášť tvrdohlavý a neústupčivý. Je zrejmé 
aj to, že bol pyšný na svoje úspechy, nebol vraj však chvastúňom. Tieto povahové črty ho 
viedli k mnohým polemikám, kde pravda nebola vždy na jeho strane. Napríklad s Františkom 
Palackým po takomto spore odmietal nejaký čas hovoriť, Pavol Jozef Šafárik, ktorý mal 
k nemu najbližšie sa preto radšej podobným situáciám snažil vyhýbať. 
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Z hľadiska záujmov bol Kollár neuveriteľne všestranne zameraný. Obsiahol vlastne 
celý objem humanitných vied, okrem záujmu o filozofiu, históriu, archeológiu, teológiu či 
jazykovedu mal sklony aj k prírodným vedám ako fyzika, no najmä k zoológii a botanike. 
Tu sa angažoval hlavne vo svojich zbierkach. 

Bol tiež zanieteným cestovateľom – turistom, hoci pre túto záľubu nemal dostatok 
priestoru. Napísal dva cestopisy zo svojich ciest po Itálii, Švajčiarsku a Nemecku. Pravda 
pri Kollárovom prístupe boli jeho cesty vlastne objavovaním kedysi slovanských krajov. 

Mapovať všetky roviny Kollárovho záujmu je iste neľahká úloha. Kým niektoré 
z myšlienok hovoria i dnes jasnou rečou, iné je nutné oslobodzovať spod nánosov 
komentárov, ktoré nie vždy presne uchopili podstatu veci. Život a dielo Jána Kollára je však 
inšpiratívne aj v dnešnej dekadentnej dobe. 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Medzinárodná odborná konferencia Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí, 
Modrý Kameň 6. – 8. júna 2012 
 
Helena Markusková 
 

Začiatkom júna 2012 sa najmenšie slovenské mesto Modrý Kameň stalo dejiskom 
konferencie, na ktorej sa zišli odborníci zo Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska, aby tu 
odprezentovali výsledky svojho výskumu týkajúce sa významného, ale stále málo 
prebádaného rodu Balašovcov. Organizátorom tohto podujatia boli pracovníci SNM – Múzea 
bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň. Projekt finančne zastrešila Poštová banka, 
ktorá je generálnym sponzorom SNM. 

Konferenciu otvoril generálny riaditeľ SNM Paedr. Rastislav Púdelka. Po ňom sa ujala 
slova riaditeľka SNM – MBKH hrad Modrý Kameň Mgr. Helena Ferencová. Po týchto 
úvodných príhovoroch si prítomní vypočuli báseň z tvorby významného predstaviteľa rodu 
Valentína Balašu, ktorú predniesol Mgr. art. Cyril Páriš. Následne Mgr. Helena Ferencová 
priblížila účastníkom konferencie osudy Modrokamenského hradu od odchodu posledných 
Balašovcov z hradného panstva až po súčasnosť, osvetlila im otázku zamerania múzea 
i využitia hradných priestorov pre múzejné účely. Ako sa ukázalo, pracovníci múzea 
prejavujú mimoriadny záujem získať o Balašovcoch čo najviac informácií, čo viedlo nielen 
k zorganizovaniu tejto konferencie, ale aj k snahe priblížiť širšej verejnosti život rodu 
v knižnej podobe. Toto podujatie sa tak stalo ideálnou príležitosťou pre prezentáciu knihy 
pracovníka múzea SNM – MBKH hrad Modrý Kameň Mgr. Jaroslava Hanku Balašovci 
z Ďarmôt a Modrého Kameňa. Publikáciu do života uviedol Paedr. Rastislav Púdelka. Krst 
prebehol originálne, miesto tradičného šampanského knižku symbolicky posypali hlinou 
z gotickej zrúcaniny hradu Modrý Kameň. 

Po tejto príjemnej udalosti sa pristúpilo k vedeckej časti konferencie. Prvý blok 
prednášok, ktorý viedla PhDr. Jana Oršulová, začal príspevkom Simony Kolmanovej, PhD. 
z Karlovej Univerzity v Prahe o milostnej poézii vyšehradského priestoru v dobe Valentína 
Balašu. Ďalšie príspevky sa tematicky zaoberali staršími dejinami Balašovského rodu. 
Doktorand z Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity Mgr. Bernard Jozef Meliš sa zameral 
na úlohu predkov Balašovcov vo funkcii zvolenských županov. Tento príspevok vzhľadom 
na neprítomnosť autora predniesol PhDr. Pavol Maliniak, PhD. z Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela. Ďalší prednášajúci, Richárd Horváth, PhD. z Historického ústavu 
Maďarskej akadémie vied, prítomným priblížil dejiny Balašovcov počas neskorého 
stredoveku. Archeológ Károly Magyar, PhD. z Historického múzea mesta Budapešť sa 
sústredil na architektúru balašovských hradov v 16. storočí. Na neho nadviazal podrobný 
príspevok Mgr. Anny Šujanskej z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici o sídlach 
Balašovcov v Považskej Bystrici a okolí. Gábor Várkony, PhD. z katedry dejín umenia ELTE 
BTK v Budapešti sledoval diplomatické pozadie 15-ročnej vojny na pozadí hlásení 
anglických vyslancov Konštantínopole. Prvý blok prednášok uzavrel zaujímavý príspevok 
PhDr. Jany Oršulovej, ktorá prítomným predstavila najnovšie výsledky výskumu o erboch 
Balašovcov v Pezinku a Bratislave. 

Organizátori nezabudli ani na bohatý sprievodný program, ktorý účastníkom 
konferencie spríjemnil ich voľné chvíle. V prvý večer si mohli vychutnať vernisáž 
medzinárodnej výstavy sakrálneho umenia „Dialóg“, ktorá sa konala v priestoroch kaplnky 
sv. Anny nachádzajúcej sa v barokovom kaštieli. 
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Druhý deň konferencie bol rozdelený na dva bloky. V doobedňajšom bloku, ktorý 
viedol PhDr. Pavol Maliniak, PhD., odzneli príspevky, ktoré sa venovali významným 
predstaviteľom rodu Balašovcov, ale aj príspevky z oblasti dejín umenia či hmotnej kultúry. 
Ako prvý pred prítomných predstúpil Géza Pálffy, PhD. z Historického ústavu Maďarskej 
akadémie vied, ktorý sa sústredil na úlohu zvolenského župana a kapitána stredoslovenských 
banských miest Jána Balašu pri organizovaní protiosmanskej obrany. Na neho nadviazal 
PhDr. Pavol Maliniak, PhD., ktorý sa tiež venoval osobe Jána Balašu, podrobnejšie sa ale 
zameral na jeho vzťahy k mešťanom a zemanom v čase bitky pri Sečanoch v roku 1562. 
Program pokračoval príspevkom historičky Évy Gyulai, PhD., ktorá sa venovala ďalšiemu 
členovi balašovskej rodiny – Žigmundovi. Po nej sa prítomným predstavila Dr. Éva Szirácsik, 
PhD. z Novohradského historického múzea v Šalgotarjáne, ktorá sa venovala otázke 
divínskeho panstva Imricha Balašu na základe údajov z urbára z roku 1660. Vďaka príspevku 
Mgr. Maroša Mačuhu, PhD. z občianskeho združenia COMITATUS o inventári 
Modrokamenského panstva z roku 1772 si prítomní mohli utvoriť predstavu o mobiliári 
a o podobe jednotlivých miestností Modrokamenského kaštieľa v časoch druhej polovice 
18. storočia. Aj ďalšie príspevky sa tematicky venovali dejinám umenia a hmotnej kultúre. 
Literárny historik Szabó Géza Szentmártoni, PhD. z ELTE v Budapešti prítomným priblížil 
rodinnú galériu Balašovcov na hrade Modrý Kameň. Mgr. Jaroslav Hanko sa zas zameral 
na predmety späté s Balašovcami, ktoré sa nachádzajú v zbierkach slovenských múzeí. 
S posledným príspevkom v doobedňajšom bloku sa predstavila Mgr. Silvia Lörinčíková 
zo SNM – Múzea Betliar. Tá prítomným priblížila zaujímavé poznatky o portrétoch 
Balašovcov nachádzajúcich sa v rodovej galérii kaštieľa Betliar. 

Poobedňajší blok, pod vedením Mgr. Heleny Markuskovej, doktorandky z Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, začal podnetným príspevkom doc. RnDr. Radoslava Beňuša, 
PhD. z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK o kostrových pozostatkoch 
nachádzajúcich sa v rodinnej krypte Balašovcov v Modrom Kameni. Následne Mgr. Maroš 
Mačuha, PhD. a Ing. Roman Zelenay z občianskeho združenia Comitatus prítomným 
predstavili koncept projektu Pálffyovskej cesty. Ďalšie príspevky sa venovali významnému 
a azda aj najznámejšiemu predstaviteľovi rodu Balašovcov Valentínovi. Až päť 
prednášajúcich si zvolilo za tému svojho príspevku práve jeho osobu, každý pritom spracoval 
odlišný aspekt jeho života. Dr. habil, DLA Frigyes Kőnig z Maďarskej vysokej školy 
výtvarných umení prezentoval hrady a pevnosti z čias Valentína Balašu. Predseda združenia 
PORTIUS Zbigniew Ungeheuer sa zameral na obdobie rokov 1570 – 1572, ktoré strávil 
mladý Valentín Balaša v kraji Sanok. Úlohu Valentína Balašu a mieru jeho účasti v bojoch 
proti Osmanom prítomným predstavila Mgr. Helena Markusková. Literárny historik Péter 
Kőszeghy, PhD. z Ústavu pre literárnu vedu v Budapešti si za predmet svojho príspevku 
vybral rok 1578 v živote Valentína Balašu. Jeho mimoriadne pútavý, vtipný a s nadhľadom 
podaný príspevok bezpochyby zaujal každého poslucháča. Vedeckú časť konferencie uzavrela 
umelecká prekladateľka Dr. Teresa Worowska, ktorá účastníkom konferencie priblížila 
poľský portrét Valentína Balašu. 

Po dni plnom zaujímavých a rôznorodých príspevkov mali účastníci konferencie 
možnosť prezrieť si expozície múzea SNM – MBKH hrad Modrý Kameň. Po prehliadke 
múzea nasledoval koncert hudobnej skupiny Misztrál „Daj nám pokoj, Pane!“. Maďarskí 
hudobníci okrem iného zaspievali aj zhudobnené verše Valentína Balašu. Koncert sa konal 
v mimoriadne atraktívnom prostredí gotických zrúcanín hradu Modrý Kameň a osobitnú 
atmosféru mu dodávali aj hrejivé lúče zapadajúceho slnka. 

V piatok mali účastníci konferencie možnosť vydať sa na exkurziu po stopách 
Balašovcov. V posledný deň konferencie tak čakal na tých, čo zostali, bohatý program. Ráno 
sa stretli na nádvorí Modrokamenského hradu, kde slávnostne položili vence pri pamätnej 
tabuli Valentína Balašu. Následne sa presunuli na historický cintorín rodu Balašovcov 



HISTORIA NOVA  5 

 241

v Modrom Kameni, ktorý tu roky nepovšimnuto chátral a verejnosti bol sprístupnený až 
koncom roka 2010. Potom sa už účastníci konferencie vydali na dlhšiu cestu, ktorá viedla 
na významný balašovský hrad Divín. Namiesto tichej opustenej zrúcaniny účastníkov 
konferencie privítal čulý ruch. Na hrade totiž pred pár dňami začali rekonštrukčné práce 
spojené s archeologickým výskumom. Pri presune z Divínskeho hradu na kaštieľ väčšina ľudí 
neodolala a zastavila sa aj v Kostole Všetkých Svätých. Následná návšteva kaštieľa bola 
spojená so zistením, že aj tu už dlhodobo prebieha jeho rekonštrukcia. Prítomní tak mali 
možnosť prezrieť si nielen nádvorie, ale aj jednotlivé miestnosti, kde mohli na vlastné oči 
skontrolovať, ako prebieha obnova tejto pamiatky. Z vyčerpávajúcej návštevy Divína sa 
pokračovalo do Zvolena. Ten je tiež úzko spätý s rodom Balašovcov, keďže viacerí z nich 
zastávali funkciu zvolenského župana. Naše kroky viedli konkrétne na Zvolenský zámok, kde 
sa narodil Valentín Balaša. Po návšteve Zvolena viedla naša cesta do hádam najkrajšieho 
slovenského banského mesta – Banskej Štiavnice. Ako prvá bola na programe prehliadka 
Nového Zámku. Expozícia zameraná na predstavenie protiosmanských bojov na Slovensku aj 
v Uhorsku nadchla nielen odborníkov venujúcich sa obdobiu ranonovovekých dejín. Viacerí 
Balašovci sa totiž aktívne zapojili do bojov proti Osmanom. Po vzhliadnutí Nového Zámku 
nasledovala individuálna prehliadka historického jadra mesta. Poslednou zastávkou 
na vyčerpávajúcej, ale zároveň obohacujúcej ceste po stopách Balašovcov bol opevnený 
kláštor v Bzovíku, ku ktorému sa viaže meno neslávne známeho Žigmunda Balašu. 

Medzinárodná odborná konferencia Rod Balašovcov v 13.-19. storočí bola výnimočná 
hneď z niekoľkých dôvodov. Organizátorom sa podarilo spojiť odborníkov z rôznych 
vedných disciplín a rôznych štátov, vďaka čomu vytvorili široký priestor na výmenu názorov 
a poznatkov. Možno tiež dúfať, že sa im do budúcna podarilo otvoriť dvere pre lepší dialóg 
medzi výskumníkmi zo stredoeurópskych štátov. Tomu by mohol prispieť aj pripravovaný 
zborník z konferencie, ktorý podľa všetkého vyjde v bilingválnej slovensko-maďarskej 
podobe. Zároveň je potrebné vyzdvihnúť veľmi dobre zvládnutú organizáciu priebehu 
konferencie ako aj sprievodného programu, vďaka čomu mohli účastníci získať nielen 
množstvo cenných informácií, ale mali tiež možnosť lepšie spoznať svojich kolegov, čo je 
rovnako vzácna skúsenosť. Pracovníci múzea SNM – MBKH hrad Modrý Kameň dokázali, 
že aj menšie regionálne múzeum dokáže pripraviť medzinárodnú odbornú konferenciu 
na vysokej úrovni, a preto možno na záver vysloviť želanie, že tento počin bude inšpiráciou 
pre realizáciu ďalších podobných podujatí. 
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anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
ILLIK, Péter. Török dúlás a Dunántúlon. 
Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében. 
Szigetmonostor : WZ könyvek, 2010, 228 s., ISBN 978-963-87877-3-6 
 
Helena Markusková (anot.) 
 

Práca mladého maďarského historika Pétera Illika vychádza z rovnomennej 
dizertačnej práce, ktorú obhájil v roku 2009 na Katolíckej univerzite Petra Pázmáňa (Pázmány 
Péter Katolikus Egytem) v Piliscsabe. Vizuálne nie príliš nápadné dielo (čiernobiele obrázky 
a grafy, jednoduchá typografia a mäkká väzba) však právom môžeme označiť za prínosný 
a priekopnícky počin v už aj tak tematicky bohatej maďarskej historickej spisbe venovanej 
obdobiu osmanského panstva. Autor sa zaoberá škodami ekonomického i ľudského 
charakteru, ktoré počas prvej polovice 17. storočia spôsobili Osmani v stoliciach Vaš, 
Vesprím, Zala, Ráb a na majetkoch Baťániovcov. Prináša tak veľmi cenný a vďaka bohatej 
pramennej báze aj presný obraz dopadu osmanskej prítomnosti na kvalitu života miestnych 
obyvateľov. 

Autor dielo rozdelil na šesť častí, ktoré sa delia na ďalšie podkapitoly. Ťažisko knihy 
možno nájsť v druhej až štvrtej kapitole. Prvá časť predstavuje úvodnú kapitolu, v ktorej autor 
približuje metodologické postupy, charakter prameňov, s ktorými pracoval ako aj 
problematické miesta, s ktorými sa pri písaní takto koncipovanej práce stretol. Táto časť je 
doplnená o päť máp, ktoré zobrazujú uhorské pohraničné pevnosti a hranicu medzi Uhorskom 
a Osmanskou ríšou v období rokov 1541 – 1683. 

V druhej časti sa Illik venuje škodám, ktoré Osmani spôsobili na Baťániovských 
majetkoch. Podrobne tu rozpisuje ujmy, ktoré v dôsledku osmanskej prítomnosti utrpeli 
obyvatelia počas jednotlivých rokov prvej polovice 17. storočia. Všíma si pritom škody 
spôsobené na poľnohospodárskych plodinách i nástrojoch, hospodárskych zvieratách ako aj 
rôzne ďalšie škody. Osobitne sleduje v akej miere sa Osmani podpísali nad úbytkom 
obyvateľstva (únos do otroctva či zabitie), pričom všetky tieto údaje zaznamenal 
v prehľadných tabuľkách. Čitateľ sa dozvie aj to, ako sa postupne menil, respektíve narastal 
počet poplatných dedín. Okrem týchto poznatkov, ktoré vnášajú viac svetla do problematiky 
vplyvu osmanskej prítomnosti na obyvateľstvo a umožňujú korigovať doterajšie údaje 
o miere škôd, ktoré Osmani spôsobili vo veľkosti populácie i v hospodárstve, Péter Illik 
prináša aj cenné informácie z mikrohistórie, keď popisuje život vo vybraných dedinách. 
V tejto kapitole sa nevyhol ani takým otázkam, ako úloha, postavenie a povinnosti richtárov 
podrobených dedín, čo je zaujímavá, no doteraz nie príliš prebádaná problematika. 

Tretia kapitola knihy sa venuje materiálnym i ľudským stratám, ktoré Osmani 
spôsobili v stoliciach Ráb, Vaš, Vesprím a Zala. State o jednotlivých stoliciach uvádza mapa, 
ktorá znázorňuje poplatné dediny a hranicu, ktorá rozdeľovala poplatné a nepoplatné územie. 
Autor dôkladne mapuje postupný nárast počtu poplatných dedín v jednotlivých stoliciach, 
pričom pre väčšiu názornosť tieto údaje spracoval aj graficky. Okrem toho sleduje podobné 
škody ako v predošlej kapitole, v tejto ale kladie väčší akcent na informácie týkajúce sa 
úbytku obyvateľstva (opäť zajatie do otroctva či zabitie). Čitateľ sa dozvie aj to, akú časť 
unesených tvorili deti či dospelí, ako aj aký diel z unesených predstavovali muži a ženy. Tieto 
údaje sú opäť podané veľmi prehľadne vo forme grafov. Dôležitým ukazovateľom vplyvu 
osmanskej prítomnosti na hospodárstvo a život podrobeného obyvateľstva je aj zvyšovanie 
peňažných, naturálnych a robotných povinností. Autor pri spracovaní tohto problému 
vychádzal najmä zo súpisov sťažností, ktoré sa v stoliciach spisovali, aby zaznamenali 
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osmanské prehrešky. Výsledky svojho výskumu autor prezentuje v rozsiahlych, 
ale prehľadných tabuľkách. Osobitne sa zameriava na otázku zvyšovania sumy, pričom 
porovnáva mieru zvyšovania sumy vo viacerých rovnako veľkých dedinách. Opäť nechýba 
ani časť venovaná mikrohistórii. Péter Illik sa aj v tejto kapitole zameral na životné 
podmienky obyvateľstva vo vybraných dedinách. 

V štvrtej časti knihy autor prezentuje pohľad na osmanské škody spôsobené 
v Uhorsku. Samozrejme, tu nejde o podrobný výpočet, táto kapitola slúži najmä 
na komparáciu s tými predošlými. Autor vychádza zo súpisov škôd z rokov 1625 – 1627 
a 1627 – 1642. Na ich základe sa dozvedáme, koľko ľudí v tomto období Osmani uniesli, 
zabili, koľko a aké dane im museli poddaní platiť, aké im odvádzali poľnohospodárske 
plodiny, koľko zvierat im Osmani odohnali, koľko nových dedín si v danom období podrobili 
či koľko ich vypálili. Fakt, že sa tieto údaje nachádzajú na jednom mieste zároveň umožňuje 
porovnať, ktoré stolice boli najviac postihnuté osmanskou prítomnosťou. V tejto časti sa Péter 
Illik podrobnejšie zaoberá Tekovskou stolicou a prináša tak cenné informácie o dopade 
osmanskej nadvlády aj na slovenské územie. 

Nasledujúca kapitola predstavuje zhrnutie základných poznatkov, ku ktorým sa autor 
dopracoval. A napokon v poslednej kapitole nájde čitateľ zoznam použitých mier a váh, 
rozsiahly zoznam literatúry a prameňov a zoznamy grafov, máp a tabuliek, ktoré sa v texte 
nachádzajú. 

Práca Török dúlás a Dunántúlon. Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági 
peremvidéken a 17. század első felében doplnená bohatým poznámkovým aparátom má už 
na prvý pohľad striktne vedecký charakter. Vedeckosť diela potvrdzuje aj fakt, že Péter Illik 
pracoval s množstvom archívnych dokumentov a so staršími edíciami prameňov, ktoré 
zakaždým podrobil kritickej komparácii s pôvodnými prameňmi. Vďaka tomu vzniklo dielo, 
ktoré prináša množstvo zaujímavých a najmä presných poznatkov o dopade osmanskej 
prítomnosti na život podmaneného obyvateľstva. Dielo je vďaka svojmu vedeckému 
charakteru primárne určené najmä odbornej verejnosti, ale informácie, ktoré obsahuje, majú 
potenciál osloviť aj laikov zaujímajúcich sa o dejiny. Na záver možno vysloviť želanie, že sa 
autorova koncepcia skúmania osmanskej expanzie v Uhorsku stane inšpiráciou aj pre ďalších 
(verme, že aj slovenských) výskumníkov a v budúcnosti sa dočkáme ďalších podobných diel. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
DUNKLE, Roger. Gladiátoři. Krutá podívaná ve starověkém Římě. 
Praha: Vyšehrad, 2011, 360 s., ISBN 978-80-7429- 031-2 
 
Tomáš Klokner (rec.) 
 

Pražské vydavateľstvo Vyšehrad, ktoré v poslednom období uviedlo na trh niekoľko 
prekladov historických publikácií od zahraničných odborníkov skúmajúcich staroveké dejiny 
(napr. Christ, Karl. Krize a zánik římské republiky, 2010 alebo Dahlheim, Werner. U kolébky 
Evropy. Odkaz antického Říma, 2006), pokračuje v naznačenom trende vydaním recenzovanej 
publikácie o gladiátoroch (v anglickom origináli Gladiators. Violence and Spectacle 
in Ancient World). 

Problematika gladiátorov, ich života a pôsobenia sa v súčasnosti teší značnému 
záujmu nielen v zahraničí, ale aj v našom prostredí. Výrazným prelomom, ktorý vyvolal 
zvýšený záujem odbornej i laickej verejnosti o túto tému bol film Gladiátor v réžii Ridley 
Scotta (2000). Odborníci mali na jednej strane záujem poukázať na početné chyby filmovej 
produkcie, kým na druhej strane pre laikov znamenal film najvýznamnejší zdroj vedomostí, 
ktoré považovali za nedotknuteľné vďaka príťažlivému námetu a kvalitnému prevedeniu 
scenára. Téma života a pôsobenia gladiátorov sa tak stala populárnejšia a jej bádanie sa vďaka 
tomu zintenzívnilo. Tento trend sa postupne prejavil organizovaním rôznych odborných 
(napr. konferencia Roman Amphitheatres and Spectacula: a 21st – Century Perspective 
v anglickom Chesteri v roku 2007) i populárnych podujatí (napr. každoročné gladiátorské hry 
v rímskom Carnunte), ako aj vydávaním početnej literatúry rôzneho charakteru. 

V poslednom decéniu sa u nás objavilo hneď niekoľko prác o gladiátoroch, ktoré boli 
určené pre mládež i dospelých (Connolly, Peter. Koloseum. Rímska aréna smrti. Praha 2004; 
Meijer, Fik. Gladiátoři. Praha 2006; Junkelmann, Marcus. Gladiátoři. Plzeň 2007; Wisdom, 
Stephen. – McBride, Angus. Gladiátoři. Brno 2008). Štruktúra i obsah týchto prác je rôzna, 
v závislosti od cieľových skupín čitateľov, ktorých chce osloviť. K nim teraz pribudla 
recenzovaná odborná monografia, ktorú napísal emeritný profesor na Brooklyn College 
v New Yorku Roger Dunkle. Jeho práca má z pohľadu obsahu i zamerania veľa spoločného 
s publikáciami F. Meijera a P. Connollyho. 

Výklad sa člení na predhovor a sedem kapitol. Autor sa najskôr zaoberá pôvodom 
a vývojom gladiátorských hier, skúma ich kultúrno-náboženský aspekt a zdôrazňuje ich 
význam ako športu (s. 15-40). Nasledujúce dve kapitoly (s. 41-150) sú venované otázke 
získavania gladiátorov, ich výcviku a priebehu hier. Čitateľ získava poznatky o pôvode 
a postavení gladiátorov. Zisťuje, že gladiátormi neboli len vojnoví zajatci, otroci a zločinci, 
ale aj slobodní muži, ktorí sa dobrovoľne hlásili do gladiátorskej školy a s jej 
majiteľom uzatvárali zmluvu na dobu určitú, t.j. mohli kedykoľvek odísť. Ďalej autor 
informuje o spôsoboch výcviku gladiátorov i školách, kde sa výcvik realizoval. Za podstatné 
časti tejto kapitoly považujeme výklad o cenách gladiátorov a kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorej sa im dostávalo vo výcvikových školách. Na nasledujúcich stránkach 
R. Dunkle vykresľuje celkový priebeh gladiátorských zápasov (j. č. munus) od udalostí, ktoré 
im predchádzali až po hlavný bod programu – popoludňajšie zápasy. Bokom záujmu 
nezostáva ani opis jednotlivých typov gladiátorov, pričom sa uvádzajú aj tie, ktoré sú menej 
známe, resp. menej známe sú možno iba pre nás, pretože ich nemáme doložené viacerými 
prameňmi. Do textu autor ďalej zakomponoval pasáže o gladiátorkách, menách gladiátorov, 
najslávnejších „hráčoch“ v aréne, odmenách za víťazný zápas či nádeji na prežitie 
a priemernej životnosti. 
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Štvrtá a piata kapitola (s. 151-229) zachytáva stručné dejiny gladiátorských zápasov 
a honu na divoké zvieratá (venatio). V prvom prípade autor začína v literatúre pravidelne 
zmieňovanou informáciou, že prvá zmienka o gladiátorských zápasoch sa vzťahuje k roku 
264 pred Kr., kedy synovia bývalého konzula nechali nad hrobom svojho otca zápasiť tri 
dvojice gladiátorov. V nasledujúcom období rástla popularita týchto hier a postupne ich 
organizovali a financovali nielen súkromné osoby, ale aj štát zo štátnej pokladnice. Hon 
na divoké zvieratá (venatio) sa objavuje o niečo neskoršie ako gladiátorské zápasy 
(od 2. storočia pred Kr.), no svojou funkciou sa neodlišoval od gladiátorských hier a rovnako 
sa využíval na zabezpečenie pokoja v zmysle rímskeho hesla „chlieb a hry“. Značný priestor 
v oboch kapitolách sa vyčlenil pre opis konkrétnych gladiátorských zápasov i zápasov 
s divokými zvieratami, ktoré zorganizovali rímski cisári pri významných príležitostiach. 
V tejto súvislosti sa registrujú aj náklady na jednotlivé podujatia, čo v niektorých prípadoch 
vyráža až dych. Za pozitívne považujeme, že autor si všíma aj inú stránku gladiátorov ako tú, 
ktorú mali v aréne. Je ňou ich účasť, resp. využívanie nielen k urýchleniu politických plánov 
vplyvných jednotlivcov, ale aj k osobnej ochrane pred politickými nepriateľmi. Pripočítať 
k tomu môžeme krízové situácie (najmä občianske vojny), počas ktorých ich aktívne zapájali 
do bojov na oboch stranách. 

Šiesta kapitola (s. 230-266) opisuje miesta, kde sa gladiátorské zápasy konali, pričom 
v popredí stojí prirodzene rímske Koloseum. Čitateľ sa tu dozvedá nielen o základných 
i špecifických súčastiach rímskych amfiteátrov (vchody, východy, tribúny, podzemné 
priestory, plachta), ale má možnosť urobiť si predstavu aj o zasadacom poriadku na tribúnach, 
spôsoboch získavania vstupeniek a ďalších záležitostiach. Okrem toho autor na tomto mieste 
mapuje osudy Kolosea od neskorej antiky až do súčasnosti. 

Predmetom siedmej kapitoly (s. 267-281) sú gladiátori vo filme, pretože filmy sú 
zrejme najvýznamnejším zdrojom vedomostí laickej verejnosti o gladiátoroch. Analýza 
vybraných filmov má čitateľov upozorniť na klady i nedostatky, ktorých sa filmoví tvorcovia 
dopustili pri vykreslení gladiátorov na filmovom plátne, pretože súčasná interpretácia 
gladiátorskej otázky býva v modernej kinematografii značne skreslená. Predmetom autorovej 
analýzy sa stalo šesť filmov, ktoré vznikli v posledných ôsmych desaťročiach (V znamení 
kríža, Posledné dni Pompejí, Demetrius a gladiátori, Spartakus, Barabbas, Gladiátor). 

Posledné dve kapitoly sa venujú témam, ktoré v podobne zameraných knihách často 
absentujú. Obe však napríklad do svojej práce zaradil holandský historik F. Meijer. 
V porovnaní s ním sa R. Dunkle venoval vybraných otázkam oveľa podrobnejšie – napr. 
Meijer analyzuje iba dva filmy (Spartakus, Gladiátor) a aj to veľmi povrchne. Na druhej 
strane sa obe publikácie môžu v niektorých smeroch organicky dopĺňať – napr. Dunkle sa 
osudom Kolosea v 20. storočí takmer vyhýba, kým Meijer im ponecháva značný priestor 
a čitateľa pútavým spôsobom vťahuje do pomerov počas 2. svetovej vojny. 

Recenzovaná kniha obsahuje aj rozsiahlu bibliografiu s vyše 220 položkami 
a všeobecný register, ktorý poskytuje čitateľovi komfort pri orientácii v texte. Nepovažujeme 
ho za kompletný, pretože v ňom chýbajú niektoré mená (napr. Theofrastos). Bibliografia 
eviduje novšiu i staršiu literatúru v rôznych jazykoch (prevažuje angličtina) a hodnotíme ju 
ako kvalitnú a obsiahlu. Žiaľ, pre našich bežných čitateľov je len ťažko dostupná. 

Čitateľovi má k dispozícii poznámkový aparát a obrazovú časť, ktorá sa adekvátne 
vzťahuje na prezentovanú matériu. Poznámkový aparát k jednotlivým kapitolám je 
umiestnený ako samostatná časť za textom. Takéto riešenie nepovažujeme za najšťastnejšie, 
pretože to čitateľovi sťažuje manipuláciu s knihou. Zaradenie aparátu na koniec publikácie by 
sa dalo vysvetliť tým, že autor ním nechcel zaťažovať bežných čitateľov, pretože aj zaužívaný 
skratkovitý systém odkazov na antické pramene je špecifický a pre laika sa stáva 
nepochopiteľný (publikácia neobsahuje žiadny samostatný zoznam použitých skratiek). Iný 
problém nastáva pri číslovaní a forme jednotlivých odkazov. Číslovanie poznámok nie je 
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kontinuálne, t.j. každá kapitola začína vždy od čísla 1 a ich forma pôsobí neprehľadne. 
Na ilustráciu druhého tvrdenia si predstavme, že autor pojednáva v hlavnom texte napr. 
o konkrétnom Ciceronovom spise a do poznámky uvedie už iba odkaz na konkrétnu pasáž bez 
mena autora a názvu spisu. Vyvoláva to nielen dojem nekompletnosti záznamu, ale prináša aj 
značné komplikácie pre čitateľa, ktorý pri zdĺhavom listovaní v odkazovom aparáte často aj 
zabudne, o ktorom prameni sa hovorilo v hlavnom texte. 

Text knihy charakterizuje poctivý prístup k prameňom a všeobecne možno povedať, 
že je dobre čitateľný, zrozumiteľný a pôsobí ucelene. Výklad vychádza z kvalitného štúdia 
antických prameňov a dobrej znalosti sekundárnej literatúry, ktorá je zahrnutá v záverečnej 
bibliografii. 

V samotnom výklade sme narazili na niekoľko nepresností, no prihliadnuc k rozsahu 
knihy, je ich počet skutočne zanedbateľný. Poukázať si dovoľujeme na niekoľko z nich. 
Na strane 151 autor zavádza, keď vymedzuje trvanie prvej púnskej vojny rokmi 264-261 pred 
Kr. Na strane 40 nachádzame nesprávne číslovanie v poznámkovom aparáte, na inom mieste 
(s. 330) poznámka úplne chýba (č. 86). Na strane 242 je uverejnený text nápisu v majuskule 
spolu s českým prekladom. V latinskej verzii vo forme majuskuly sa objavuje písmeno U, 
ktoré Rimania nepoužívali a nahrádzali ho písmenom V. Nevylučujeme, že v týchto 
prípadoch môže ísť o nedopatrenie, ktoré pochádza z dielne prekladateľky. S istotou sa 
R. Dunkle dopustil omylu na strane 55, kde sa v súvislosti s gladiátorskými vystúpeniami 
cisára Commoda odvoláva na informácie z diela historika Herodota! (cituje ho aj v príslušnej 
poznámke). Grécky historik Herodotos, ktorého M. Tullius Cicero nazval „otcom dejepisu“ 
(De legibus I, 1,5: apud Herodotem, patrem historiae), končí svoje rozprávanie v roku 479 
pred Kr. a z toho dôvodu nemohol priniesť poznatky vzťahujúce sa k obdobiu vlády 
Commoda (posledná štvrtina 2. storočia po Kr.). Autor mal tak zrejme na mysli spis gréckeho 
historika Héródiána, ktorý opisuje udalosti od smrti Marka Aurelia (180 po Kr.) až po rok 238 
po Kr. 

Už viackrát sa predmetom polemiky stalo zaradenie naumachií do knihy, ktorej hlavné 
ťažisko tvoria gladiátori a všetko s nimi spojené. Tieto rekonštrukcie námorných bitiek sa síce 
odohrávali okrem iného aj v amfiteátroch, ale hlavnými účinkujúcimi v nich neboli gladiátori. 
No v podobnom duchu postupovali i vyššie menovaní autori, ktorých práce sa vďaka 
prekladom stali zrozumiteľné aj pre našich čitateľov. 

Zvláštnu kapitolu hodnotenia práce predstavuje jej český preklad. V porovnaní 
s prekladom knihy F. Meijera sa recenzovaná publikácia vyznačuje oveľa vyššou kvalitou 
prekladu, no i tak sa prekladateľka dopustila viacerých nepresností. Tradičným nedostatkom 
našich prekladov, na ktorý sme si už zvykli, je používanie pre starovek neznámych termínov, 
napr. generál či guvernér (s. 44, 79, 153, 198 a pod.). Niektoré grécke mená sa zbytočne 
transformujú do latinskej podoby (napr. Theofrastus – s. 156, správne Theofrastos). Ďalšie sa 
uvádzajú v nekorektnom či nejednotnom tvare (napr. Septimus Severus a Septimius Severus – 
s. 124, 209; Dio Chrysostom – s. 235, správne Dio Chrysostomos), a objavuje sa i nesprávne 
skloňovanie mien (napr. Satria Valense, správne Satria Valenta – s. 75). 

Otázne je, do akej miery sa dá akceptovať používanie latinských termínov v českom 
texte (napr. munus, venatio, hypogeum, editor). V tomto smere by azda bolo lepšie používať 
súbor domácich ekvivalentov a k tým do zátvorky uviesť latinský termín, napr. venatio – 
štvanica alebo hon na divoké zvieratá. Napriek tomu, že základné termíny sú bližšie 
vysvetlené v prvej kapitole a ďalšie pribudli v nasledujúcich častiach, prekladateľka ich 
ignoruje a používa latinské názvoslovie, ktoré v českom preklade pôsobí rušivo. Navyše rod 
mnohých latinských slov býva úplne odlišný ako v češtine, napr. slovo munus je v latinčine 
stredného rodu, no v českom jazyku ho prekladateľka používa výhradne v mužskom rode. 

Isté výhrady sa vzťahujú aj k otázke prekladov uverejnených úryvkov zo spisov 
antických autorov, ktoré autor zakomponoval do výkladu. Je zrejmé, že prekladateľka 
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pracovala s anglickými textami, z čoho na viacerých miestach vyplynul ťažkopádny a niekedy 
až nezrozumiteľný preklad (rovnaký nedostatok vykazuje český preklad knihy F. Meijera). 
Pritom stačilo siahnuť po exitujúcich českých prekladoch antických autorov (najmä z edície 
Antická knihovna) a príslušné pasáže odcitovať z týchto kvalitných prekladov. Prekladateľka 
by si tým nielen uľahčila prácu, ale čitateľovi by zároveň umožnila zoznámiť sa s odbornými 
prekladmi klasických filológov. Iná situácia prirodzene nastáva pri antických spisoch, ktoré sa 
zatiaľ nepreložili a vyššie uvedený návod sa na ne nedá aplikovať. V tomto smere by bolo 
ideálne, aby vydavateľstvá požiadali o spoluprácu univerzitné pracoviská orientované 
na klasickú filológiu. Žiaľ, vo väčšine prípadov sa k tomu neodhodlajú. 

Na záver konštatujeme, že prostredníctvom vydavateľstva Vyšehrad sa čitateľovi 
dostáva do rúk výborne spracovaná publikácia, ktorá napriek drobným nedostatkom v českom 
preklade prináša hodnotné poznatky v oveľa väčšej miere ako jej predchodcovia. Odporúčame 
ju všetkým, ktorí sa zaujímajú nielen o gladiátorov, ale aj o rímsku kultúru v širšom slova 
zmysle. 
 
 
 
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). 
Martin : Matica slovenská, 2011, 284 s., ISBN 978-80-8115-053-1 
 
Štefan Kucík (rec.) 
 

Monografia mladého historika Martina Vašša Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 
1938) zapĺňa prázdny priestor v slovenskej historiografii, v ktorej dosiaľ chýbalo dielo 
komplexne skúmajúce slovenskú otázku v období prvej Československej republiky. M. Vašš 
metodikou dôslednej textovej analýzy vnímania entity „slovenská otázka“ v štruktúre jej 
jednotlivých segmentov reprezentatívnou vzorkou predstaviteľov slovenského politického, 
intelektuálneho a kultúrneho spektra pomenúva a otvára mnohé problémy dotýkajúce sa 
slovenského etnika v období procesu jeho doformovania sa na moderný politický národ 
v podmienkach prvej Československej republiky. V ponímaní M. Vašša je slovenská otázka 
pojmom s povahou historiografického, politologického a filozofického myšlienkového 
konštruktu, ktorým môžeme označiť zložitý komplex problémov spojených s národno-
emancipačnými snahami Slovákov. V rámci nej rozlišuje nacionálny, štátoprávny, 
hospodársky, sociálny, kultúrny a geopolitický segment. Za rozhodujúci vo vymedzenom 
období považuje práve nacionálny segment – problém uznania samobytnosti slovenského 
národa. Na druhej strane vyslovuje predpoklad, že zárodok slovenského separatizmu 
a protičesky namiereného nacionalizmu spočíval v sociálnej rovine. 

Súhlasíme s názorom autora, že termín „slovenská otázka“ nie je ľahké presne 
a objektívne uchopiť, o čom svedčia aj rozličné náhľady na túto problematiku. Ukázalo sa, 
že v podmienkach 1. ČSR sa fundamentálnym stal postoj k otázke existencie, resp. 
neexistencie slovenského národa (cez prizmu československej národnej jednoty). Na základe 
tohto postoja sa k slovenskej otázke vykryštalizovali dva interpretačné a metodické prístupy. 
Prvý z nich bol založený na akceptácii existencie československej národnej jednoty 
a možnosť samostatnej existencie slovenskej otázky vylučoval, pretože vznikom 
Československej republiky ju považoval za vyriešenú. Súčasťou tohto výkladu sa stalo 
popieranie samotného pojmu „slovenská otázka“ a jeho nahrádzanie termínom 
„československá otázka“. Druhý prístup sa realizoval z hľadiska existencie slovenského 
národa a z dnešného pohľadu mu môžeme prisúdiť trvalú legitimitu. 

Autor prácu rozdelil do siedmich hlavných kapitol. V prvej z nich sa pokúsil 
o syntetizujúci pohľad na jednotlivé segmenty slovenskej otázky. V ďalších kapitolách sa 



HISTORIA NOVA  5 

 248

sústredil na hĺbkovú analýzu percepcie uvedeného fenoménu vybranými predstaviteľmi 
slovenskej politickej, intelektuálnej a kultúrnej elity. Do diela nezahrnul postoje 
predstaviteľov jednotlivých cirkví. Precíznej analýze prístupov k riešeniu slovenskej otázky 
podrobil vybraných predstaviteľov československých politických strán, (Hlinkovej) 
slovenskej ľudovej strany, Slovenskej národnej strany, slovenských komunistov, 
národohospodárov a zástupcov slovenskej kultúrnej elity. Opieral sa pritom o veľké kvantum 
prameňov, literatúry a dobovú tlač. Ich objem sa premietol aj do skutočne rozsiahleho 
poznámkového aparátu. 

V prvej kapitole autor ponúka prierez jednotlivými segmentmi slovenskej otázky, 
pričom príčiny jej vzniku v 1. ČSR vidí v odlišnej úrovni nacionálneho, politického, 
kultúrneho, hospodárskeho a sociálneho vývoja slovenského a českého národa a území, ktoré 
tieto etniká obývali pred vznikom ich spoločného štátu. 

V druhej kapitole sa M. Vašš zaoberá prístupmi k riešeniu slovenskej otázky 
u slovenských predstaviteľov československých politických strán. Tu sa sústredil na hľadanie 
miesta slovenskej otázky v politickom koncepte Vavra Šrobára, venuje sa oscilácii medzi 
slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka, približuje variabilitu 
prístupov Milana Hodžu k riešeniu slovenskej otázky a predstavuje percepciu slovenskej 
otázky u Ivana Dérera. V závere kapitoly zhŕňa limity slovenských členov československých 
politických strán pri nazeraní na riešenie slovenskej otázky a poukazuje na zmeny nazerania 
na slovenskú otázku mladou generáciou agrárnej strany v 30. rokoch minulého storočia. 

Ďalšia kapitola sa venuje prístupom k riešeniu slovenskej otázky u predstaviteľov 
(Hlinkovej) Slovenskej ľudovej strany. V nej analyzuje postoje Andreja Hlinku v otázke 
slovenskej samobytnosti a autonómie ako platformy riešenia slovenskej otázky, zdôrazňuje 
federalizmus Ferdinanda Jurigu ako demokratický princíp jej riešenia a približuje vývoj 
percepcie slovenskej otázky Jozefom Tisom v rozpätí rokov 1920 – 1938. V osobitných 
podkapitolách sa venuje otázkam federalizmu a politického radikalizmu ako prístupom 
k riešeniu slovenskej otázky u nástupistov a prezentuje vyjadrenia členov poslaneckého klubu 
HSĽS k problematike slovenskej otázky v rokoch 1930 – 1938. 

V nasledujúcich kapitolách autor rozoberá prístupy k riešeniu slovenskej otázky 
v prvej Československej republike u kľúčových predstaviteľov Slovenskej národnej strany 
a slovenských komunistov. V prvej z nich sa sústreďuje na autonómiu Slovenska ako 
demokratický koncept riešenia slovenskej otázky u Emila Stodolu a slovenský nacionalizmus 
ako demokratický koncept riešenia slovenskej otázky u Martina Rázusa. V rámci kapitoly 
venovanej slovenským komunistom predstavuje prístup Vladimíra Clementisa k slovenskej 
otázke v duchu marxizmu, ponúka percepciu slovenskej otázky ľavicovým spisovateľom 
Lacom Novomeským a poukazuje na slovenskú otázku ako vec triedneho boja u Jána 
Poničana. 

Predposledná kapitola je venovaná percepcii slovenskej otázky slovenskými 
národohospodárskymi regionalistami Imrichom Karvašom a Petrom Zaťkom v 30. rokoch 
20. storočia. V poslednej kapitole autor ponúka pohľad na slovenskú otázku cez optiku 
predstaviteľov slovenskej kultúrnej elity (Štefana Krčméryho, Jána Smreka, Rudolfa Dilonga, 
Ela Šándora, Vladimíra Roya, Tida J. Gašpara a Milana Mitrovského). V rámci tejto časti 
v osobitnej podkapitole autor analyzuje vnímanie problematiky kultúrneho segmentu 
slovenskej otázky Štefanom Hozom s dôrazom na vývoj Slovenského národného divadla. 

M. Vašš konštatuje, že slovenská otázka bola v rámci Československej republiky 
v zásade otázkou politickou, pričom jej vnútropolitický význam sa začal výraznejšie dostávať 
do popredia v 30. rokoch minulého storočia. Práve v priebehu 30. rokov sa slovenský etnický 
národ skonštituoval na moderný politický národ. Tento jav sa najmarkantnejšie demonštroval 
v požiadavke uznania samobytnosti slovenského národa a budovania slovenskej štátnosti 
v rámci spoločnej republiky. Na rozdiel od 20. rokov, keď sa v systéme politických strán 
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(okrem (H)SĽS a SNS) darilo pacifikovať program uznania samobytnosti slovenského národa 
a program slovenskej teritoriálnej a legislatívnej samosprávy, v 30. rokoch sa kreovali 
autonomistické krídla, resp. krídla s autonomistickou tendenciou takmer vo všetkých 
politických stranách. V tomto období sa v relácii k slovenskej otázke výrazne aktivizovala 
mladá slovenská generácia, ktorá sa o svoje pozície hlásila omnoho ambicióznejšie 
a radikálnejšie. Okrem malých výnimiek zaujímala k samobytnosti slovenského národa 
unisono pozitívny postoj. Posun v myslení mladej generácie najlepšie vyjadril Zjazd mladej 
slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach v júni 1932, ktorý sa niesol v duchu 
odmietnutia československej národnej jednoty a centralizmu. 

Až do konca septembra 1938 v slovenskom politickom prostredí nedošlo 
k sformovaniu všeobecne prijateľných požiadaviek riešenia slovenskej otázky. Slovenskí 
členovia československých vládnych strán stabilne odmietali uznanie samobytnosti 
slovenského národa a legislatívnu autonómiu Slovenska. Slovenskú otázku vnímali výlučne 
v hospodárskej a sociálnej rovine a u všetkých figurovala hlavne požiadavka hospodárskeho 
a sociálneho vyrovnania Slovenska a Čiech a Moravy. (H)SĽS pod vedením Andreja Hlinku 
a SNS pod vedením Martina Rázusa ako autonomisticky vyhranené strany vnímali slovenskú 
otázku predovšetkým na etnickom princípe. Kým zo strany Martina Rázusa okrem verbálneho 
presadzovania myšlienky autonómie Slovenska na základe Pittsburskej dohody nedošlo 
ku programovej konkretizácii štátoprávneho riešenia slovenskej otázky, program ľudovej 
strany bol spočíval na dvoch základných bodoch: uznaní samobytnosti slovenského národa 
a autonómnom postavení Slovenska v republike na základe Pittsburskej dohody a princípu 
„suverenity slovenského národa“, ktorý roku 1930 sformuloval ideológ strany Jozef Tiso. 
Slovenskí komunisti v 30. rokoch stáli na pozícii samobytnosti slovenského národa a žiadali 
pre Slovensko rovnaké hospodárske, sociálne a kultúrne uplatnenie, aké mali Čechy 
a Morava. 

Neoddeliteľnou súčasťou slovenskej otázky boli aj ekonomické problémy 
na Slovensku. V 30. rokoch pod vplyvom veľkej hospodárskej krízy a aktivít slovenských 
národohospodárov sa na území Slovenska zvýšila aktivita štátu a súkromných firiem. Táto 
pozitívna tendencia vývoja v slovenskej ekonomike súvisela aj s rozmachom regionalizmu 
na Slovensku, ktorý zastrešoval Národohospodársky ústav Slovenska (NÁRUS). Riešenia 
slovenskej otázky v ekonomickej rovine slovenskí národohospodári videli v uplatňovaní 
princípov regionalizmu, vo väčšom zainteresovaní štátu (štátne dodávky) a vytvorení 
hospodárskeho programu pre Slovensko, decentralizácii výkonnej moci, štátnej podpore 
priemyslu na Slovensku, intenzifikácii poľnohospodárskej výroby a vyrovnaní životnej 
úrovne obyvateľstva Slovenska a Čiech a Moravy. 

Podoba slovenskej otázky bola výrazne formovaná aj kultúrnym činiteľom. Oblasť 
kultúry v období prvej Československej republiky bola poznamenaná márnym zápasom 
o aplikáciu československej národnej jednoty, ktorá bola dynamickým vývojom slovenskej 
kultúry postupne prekonávaná. V uvedenom zápase o autentickosť slovenskej kultúry sa v 30. 
rokoch všetci významní a verejnosťou rešpektovaní slovenskí kultúrni predstavitelia stavali 
proti teórii československej národnej jednoty. 

Nezanedbateľný segment slovenskej otázky tvorili jej geopolitické súvislosti, 
keď v priebehu 30. rokov si zahraničie (Nemecko, Maďarsko a Poľsko) začalo výraznejšie 
všímať slovenskú otázku. Výrazným posunom svedčiacim o vzraste významu Slovenska ako 
geopolitického fenoménu bolo, že sa slovenská otázka v tomto období vnímala už nielen 
v etnickom, ale aj územnom zmysle. 

Evidentnou snahou M. Vašša naprieč celou štruktúrou práce je vyhnúť sa čierno-
bielemu videniu a ponúknuť objektívnu mozaiku analyzovaných názorov a postojov. Napriek 
tomu nie je jasné, prečo kým pri Andrejovi Hlinkovi a Jozefovi Tisovi (s. 135 a 156) autor 
uvádza, že operovanie s predstavou jednej politickej strany, resp. politickej či národnej 
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jednoty má u týchto politických predákov antidemokratický nádych, resp. je možné len 
v totalitných podmienkach, s čím možno len súhlasiť, pri Martinovi Rázusovi a Vavrovi 
Šrobárovi podobné konštatovanie neuviedol. Pritom o Martinovi Rázusovi expressis verbis 
hovorí, že „východisko videl v zjednotení slovenskej politickej reprezentácie do jednej veľkej 
slovenskej politickej strany, pričom tou stranou mala byť SNS, ktorá túto funkciu plnila už aj 
v minulosti.“ (s. 189). Podobne Vavro Šrobár sa ešte pred voľbami 1920 pokúšal o vytvorenie 
jednotnej silnej slovenskej strany, „ktorej vytvorenie by znamenalo prakticky odstránenie 
všetkých opozičných politických strán a smerov, pričom on a jeho politickí stúpenci by si tak 
zachovali svoje postavenie, ktoré by sa v jednotnej slovenskej strane ešte viac posilnilo.“ 
(s. 60, 62). Až na inom mieste, v kapitole o Andrejovi Hlinkovi, uvádza, že Šrobárove metódy 
ako ministra s plnou mocou pre správu Slovenska boli „nedemokratické“ (s. 127). 

Na druhej strane sa M. Vašš nevyhol ani niektorým stereotypným prístupom. 
Pri interpretácii Pittsburskej dohody vychádzal z jej stereotypnej a petrifikovanej interpretácie 
(založenej na predstave asymetrického členenia česko-slovenského štátu). Existujú priame 
i nepriame dôkazy, že americkí Slováci, pokiaľ ide o požiadavku federatívneho usporiadania 
Česko-Slovenska nevnímali rozdiel medzi Pittsburskou a Clevelandskou dohodou. Je pritom 
zaujímavé pozorovať, ako u M. Vašša tradičná interpretácia Pittsburskej dohody 
nekorešponduje s výsledkami jeho analýz, no paradoxne na základe nich fakticky aj on 
potvrdzuje federalistický výklad Pittsburskej dohody. Pri analýze Tisovej percepcie 
slovenskej otázky uvádza: „Otvorený príklon Tisa k federalistickému riešeniu slovenskej 
otázky a jeho interpretácie Pittsburskej dohody súvisí pravdepodobne s jeho pobytom v USA 
v rámci misie SSV medzi americkými Slovákmi...“ (s. 158). Andrej Hlinka i Martin Rázus 
pritom tiež v česko-slovenskom vzťahu opierajúc sa o Pittsburskú dohodu presadzovali 
„uplatnenie princípu „rovného s rovným“ (s. 270) a mladá generácia HSĽS združená okolo 
časopisu Nástup „otvorene propagovala myšlienku česko-slovenskej federácie.“ (s. 270) 
Istým deficitom práce je aj celková malá reflexia vzťahov amerických Slovákov s vybranou 
vzorkou politickej, intelektuálnej a kultúrnej elity, pričom americkí Slováci v mnohých 
prípadoch významne a niekedy i zásadne ovplyvňovali vývoj na Slovensku. 

Uvedené výhrady však skôr odrážajú súčasný stav slovenskej historiografie, v ktorej 
problematika dejín amerických Slovákov a ich podielu na našom politickom vývoji dlhodobo 
zostáva na periférii jej záujmu. Nesporným prínosom knihy M. Vašša ostane, že odkrýva 
škálu prístupov slovenskej politickej, intelektuálnej a kultúrnej elity k slovenskej otázke 
v období 1. ČSR, a to vskutku originálnym a vysoko kultivovaným spôsobom. 
 
 
 
Ján Kollár. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech. 
Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 608 s., 
28. zväzok edície Knižnica slovenskej literatúry, ISBN 978-80-8101-277-8 
 
Peter Podolan (rec.) 
 

Na začiatok musíme vyjadriť stanovisko ku krátkemu záznamu o diele na zadnej 
strane obálky z pera Milana Hamadu. Súhlasíme, že pri rozsahu diela Jána Kollára 
predstavuje reprezentatívny výber istý problém. V prípade predloženej edície zostavovateľ 
musel akoby odstrániť duplicitu so staršou, ale ešte stále dostupnou edíciou Kollárovho diela 
Cyrila Krausa.1 Je ale skutočne opovážlivé tvrdiť, že by bol Kollár mumifikovaný. Existuje 
množstvo básnikov ozývajúcich sa z ešte väčšej hlbiny času a vonkoncom nejde o žiadne 

                                                 
1 KRAUS, Cyril (ed.). Ján Kollár. Dielo I. Básne. Bratislava : Tatran, 2001. 
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múmie či zombie. Vnímavejší čitateľ zaváha pri tomto termíne – je oná skostnatelosť 
odrazom dobového štýlu (a potom ju nemožno vyčítať) alebo dnešného ľahostajného prístupu, 
ktorý približuje básnika či spisovateľa iba cez povinné čítanie na hodinách literatúry 
bez ucelenejšieho prístupu (Kto je potom mumifikátorom?). Samozrejme aj v tomto 
prenesenom význame je dôležité „oživovanie“ či nová propagácia autora i jeho diela, práve 
preto lebo tento záväzok k slovenským klasikom je zatiaľ iba málo naplnený (Je to otázka 
skutočného nezáujmu alebo iba otupenosti doby?). 

Otázka výberu je pri tejto edícii kľúčová. Ako editor naznačuje, jeho koncepcia sa 
snaží z masy diela zdôrazniť predovšetkým diela rané (alebo rané vydania) a spolu s výberom 
korešpondencie je zreteľné, že Kollára posúva do línie akosi žensky romantickej „červenej 
knižnice“, a zobrazuje ho ako básnika – milenca. Na druhej strane výber odzrkadľuje snahu 
vyhnúť sa duplicite pri usporiadaní Kollárovho diela – práve neustálym (celoživotným) 
cizelovaním Slávy dcéry (1821, 1824, 1832, 1838, 1845, 1852)2 Kollár de facto znemožnil 
komplexné vydanie svojich spisov, pretože všetky tieto vydania jednoducho nie je možné 
(rozumné) v plnom rozsahu vydať v edícii. Okrem toho niektoré verzie či diela Kollára sú 
momentálne v pôvodnom vydaní či neskorších, ale tiež už pomerne starých edíciách zle 
prístupné a tak vlastne takmer zabudnuté a neznáme. Tablicovské „oživovanie stariny“ tak 
predstavuje druhý pól edičnej snahy. 

Pozrime sa teraz bližšie na obsah edície a charakterizujme jej nosné prvky. Úvod 
edície patrí pridruženým básňam z Kollárovej „prvotiny“ Básně Jana Kollára z roku 1821. 
Chýba pravda najpodstatnejšia časť zneliek, „jadro“ neskoršej Slávy dcery, práve kvôli 
duplicite. Tieto básne tiež tak povediac povedľa slávnej Slávy dcery neprávom upadli do 
zabudnutia, pretože rozvíjajú podobné motívy ako „jadro“, ale súčasne dokumentujú aj 
Kollárov básnický vývoj a v prekladoch i odraz dobovej literatúry či vzorov a myslenia. Týka 
sa to cyklov Elégie, Všelico a Nápisy. Skupinu poém najranejšej tvorby uzatvára Vlastenec, 
báseň ktorá vznikla v rovnakom období, ale kvôli známemu (negatívnemu) postoju cenzúry 
a následne autocenzúre Josefa Jungmanna knižne nevyšla a putovala iba v odpisoch cez ruky 
spoľahlivých národovcov. Básně Jana Kollára sú prístupné v elektronickej podobe napr. 
v systéme Kramerius; báseň Vlastenec je pomerne dobre dostupná všeobecne – edične vyšla 
v rovnomennej edícii3 i v už spomenutom súbornom diele v Zlatom fonde slovenskej 
literatúry vo vydavateľstve Tatran. 

Ďalšou položkou obsahu edície je Slávy dcera v troch spevoch, teda pôvodné vydanie 
z roku 1824. Táto verzia je zrejme básnicky najpôsobivejšou erupciou erotického prístupu 
mladého Kollára, lebo „nariedené“ neskoršie vydania tento elektrizujúci dojem utlmujú. 
Pre väčšinu už dobových kritikov i literárnych vedcov je z hľadiska básnickej úrovne práve 
toto vydanie najoriginálnejším prínosom do česko-slovenskej literatúry tejto doby. Paradoxne 
v tejto verzii je Slávy dcera ťažšie dostupná,4 o to viac si musíme tento editorský počin ceniť. 

Edícia memoárových Pamätí z mladších rokov života dopĺňa koncept orientácie 
na rané obdobie Kollárovho života. V tomto prípade predstavuje nutnú duplicitu. Namieste je 
niekoľko výčitiek – dielo je tu predstavené v slovenskom preklade, čo by nebol problém, hoci 
nejde o originálny jazyk rukopisu – lenže ide už o obstarožný preklad edície autorského dua 
Karol Goláň a Karol Rosenbaum.5 Verzia mala podľa rukopisu korigovať české vydanie 
z roku 1863 (aj to sa mierne líši od originálu). Tento slovenský preklad by si ale zaslúžil viac 

                                                 
2 Pri roku 1821 nejde o omyl. Básně Jana Kollara z roku 1821 sám autor považoval za „prvé“ vydanie Slávy 
dcery a toto vnímanie s ním zdieľali viacerí rovesníci. 
3 KOLLÁR, Ján. Vlastenec. (ed. Rosenbaum, K.) Martin : Matica slovenská, 1952. 
4 Napr. česká edícia KOLLÁR, Jan. Básně. Ed. Otruba, M. – Víšková, J. Praha : Český spisovatel, 1981 
a slovenská edícia KOLLÁR, Ján. Slávy dcera. Bratislava : Tatran, 1974. 
5 KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. Ed. a prel. Rosenbaum, K. a Goláň, K. Bratislava : Tatran, 
1972. Rosenbaum upravil pôvodný slovenský preklad k. Goláňa z roku 1950. 
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než kozmetické úpravy, ak uvážime niektoré závažné chyby ako napr. „tulichy“ preložené ako 
„tuľajky“ (pritom ide o dýky), hostinec „U lítého medvěda“ (Zum wilden Bären) sa zmenil 
na „U bieleho medveďa“ a fakt, že sa v Goetheho záprahu namiesto bielych koní (běloun) 
objavili sivkovia. Miestami tiež vypadli celé vety ako napr. zmienka, že sa Kollár počas 
návštev u Josefa Dobrovského venoval botanike a etymológii. Domnievame sa, že presnosť 
prekladu je v tomto prípade dôležitá tak pre literárnu vedu, ako pre vedy historické. 

Nasleduje edícia Kollárovho kľúčového ideologického spisu O literárnej vzájomnosti 
medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa. Toto dielo nemožno v žiadnej 
edícii Kollárovho súborného diela obísť a aj v tomto prípade ide o preklad rozšírenej 
nemeckej verzie z roku 1837, čo znamená pokračovanie istého edičného stereotypu. Ponúka 
Kollárovu „verejnú“ časť koncepcie všeslovanskej vzájomnosti a s tým spojené tézy 
o zachovaní status quo v Európe, ostentatívne vyjadrenia lojality k panovníkovi a pod. 
Celková konštrukcia Kollárovej ideológie bola ešte o niečo širšia.6 Zaujímavé detaily potom 
predstavujú prvky akéhosi všeslovanského „trhu“ s myšlienkami, veľmi pragmaticky a účinne 
načrtnuté riešenie otázky malého odbytu prác slovanských spisovateľov. Výber verzie môže 
byť aj v tomto prípade problematický. Nemecká rozšírená verzia totiž z pochopiteľných 
obsahuje aj autocenzúrne zásahy autora a mierne, účelové dôvodenia resp. doplnenia výkladu 
v takomto zmysle oproti pôvodnej verzii z roku 1835/1836. Skutočnosť, že dnešní bádatelia 
vychádzajú apriórne z tohto textu môže v malých ale dôležitých bodoch skresľovať celkové 
vyznenie rozpravy, čo treba mať na zreteli. 

Blok venovaný kazateľskému dielu Jána Kollára obsahuje výber z kázní. Podľa editora 
predstavuje kázne s etickou problematikou, alebo skôr obrazom evanjelickej kresťanskej 
morálky ako Které že jsou ty věci, za než i my podle příkladu Krista život klásti máme, Pokoj 
v hodinách večerních, Charakternost cností ještě jen nic zlého nečinící a predsa i kázne 
obsahujúce prvky národné, venujúce sa jazyku, charakteropisu a dejinám Slovanov – Jak 
mnohé a svaté příčiny nás k tomu zavazují, aby sme i my tu řěč milovali, ve které jsme se 
zrodili a Dobré vlastnosti národu slovanského. Výberu ako takému niet čo vytknúť, 
pozitívom je, že okrem „stálic“ sa tu nachádzajú aj menej známe kúsky. Snahu o predstavenie 
Kollárových kázní edične doteraz predstavoval iba výber Lenky Kusákovej.7 

Výber korešpondencie obsahuje listy týkajúce sa vzťahu Jána Kollára a jeho „múzy“ 
Friederiky Wilhelmíny Schmidtovej. Ide o listy z rokov 1819 až 1835, zachytávajúce 
okamihy jeho života od búrlivých ťažkostí lásky po praktické peripetie sobáša. Selekcia 
evokuje Kollárovu romantickú časť životného príbehu. Na margo treba spomenúť, že nám 
v súčasnosti nie sú známe žiadne listy z tohto obdobia písané Friederikou, hoci ich Kollár 
nadovšetko chránil. Namieste je úvaha, či ich neskôr Friederika neodstránila, okrem iného 
kvôli faktu, že by sa ich obsah nestotožňoval s mytologickým podaním, ktoré bolo okolo ich 
vzťahu vybudované. 

Azda najkontroverznejšou časťou práce (danou však rámcom edície Knižnica 
slovenskej literatúry) je výber názorov na Jána Kollára v forme úryvkov z článkov, štúdií 
a monografií venovaných tejto zaujímavej osobnosti. Hoci editor iste venoval veľa času 
vhodnému výberu, aby bol výsledný obraz čo najpestrejší, v niektorých prípadoch úryvky 
vyznievajú iba plocho, útržkovito či ódovite (hoci v poslednom prípade to bol iste zámer), iné 
opakujú fakty, ktoré pozornému čitateľovi nemohli ujsť ak čítal napr. Pamäti z mladších 
rokov života. Ďalšie, hoci pre znalca zaujímavé, detaily nutne zanikajú, lebo k nim v celej 
práci nenachádza žiadne vodidlo. Napriek týmto výhradám prezentovaný výber predstavujúci 

                                                 
6 Bližšie pozri PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu Romana 
Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 65-89. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> 
7 KUSÁKOVÁ, Lenka (ed.). Kollár, Jan. Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči. Výbor. Praha : Kalich, 
1995. 
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hneď 36 pohľadov na Kollára má predsa svoj význam – nenásilne upozorňuje čitateľa 
na existenciu obrovského množstva sekundárnej literatúry rôznych vedných odborov o osobe 
a diele Jána Kollára a vytvára pre neho počiatočnú bázu diel, po ktorých možno siahnuť. 

Nasleduje nutné „technické“ zázemie edície vo forme edičných poznámok 
k jednotlivým častiam edície, vysvetliviek a komentárov. Kalendárium života a diela Jána 
Kollára v závere knihy predstavuje prehľadnú časovú os, ktorej pri prostej jednoduchosti 
záznamov nie je čo vytknúť. 

„Sprievodnú“ štúdiu editora Miloslava Vojtecha ako korunu celej knihy nájdeme v jej 
závere: prináša tu prierez Kollárovým literárnym dielom s hodnoteniami jednotlivých prác, 
i celkového vyznenia Kollárovej vedecko-poetickej osi podľa dobového synkretizmu 
vnímania „národnej práce“. Komentáre ku kľúčovým častiam diela i jednotlivým prácam 
a ich detailom majú až na niekoľko výnimiek pôvodný charakter a aj pre odborníka 
predstavujú zaujímavý a nový prístup k problematike. Možno tu ukázať istú disproporciu 
pri opise obrazu Míny, pretože v idealizovanej podobe určite Kollár nevyzdvihoval, že bola 
Nemka (s. 569). Reálny predobraz Míny – Friederika Wilhelmína, ale bez pochýb prijímala 
práve túto nacionálnu identitu. Vyzdvihnúť treba snahu definovať a na konkrétnych 
príkladoch preukázať charakter preromantizmu, ktorý predstavuje istý slohový problém.8 
Spomenutý príklon k encyklopedizmu (s. 576) treba posudzovať opatrne, nakoľko Slávy 
dcera vonkoncom nepristupuje k obsahu slovanského sveta univerzálne, skutočne 
„encyklopedisticky“.9 S didaktickým vyznením práce Výklad čili přímětky... ale súhlasíme. 
Pri porovnaní národnej koncepcie Kollára a Štúra (s. 580) si treba uvedomiť, že Kollár 
(podobne i Štúr) svoje názory v priebehu času menil, miestami tiež dokonca v rámci jedného 
diela nájdeme i rozporuplné vyjadrenia. Teda aj na liberálne tézy inak mimoriadne 
nábožensky tolerantného Kollára (pokiaľ ide o Slovanov) možno aplikovať pravidlo, 
že silnejšia kultúra pohlcuje slabšie (čo je úplne jasné pri úvahe, kto v danej dobe 
predstavoval najsilnejšie rozvinutú slovanskú „učenú“ kultúru).10 Staroitalia slavjanská... 
(1853) má „takmer“ 900 strán (884 s.), hoci rámec 900 strán by prekročila (s. 581), ak by sme 
k jej obsahu prirátali i v samostatnej publikácii vydané tabuľky a obrázky (34 s.).11 

Posledné strany patria obrazovej prílohe s 25 čiernobielymi vyobrazeniami. Nájdeme 
tu obrázky a fotografie viažuce sa ku Kollárovým pobytom, niekoľko portrétov Kollára 
vrátane jeho pomníka, pamätníka i pamätnej tabule, portrét Friederiky Kollárovej, zopár 
„žánrových ilustrácií“ ku Kollárovým cestám, ukážky rukopisu či korešpondencie a titulné 
strany niektorých jeho diel. 

Okrem toho, že meno Ján Kollár jednoducho nesmie chýbať v edícii Kalligramu – 
Knižnica slovenskej literatúry, sprístupňuje kniha niektoré menej prístupné verzie pôvodných 
prác v pomerne komplexnej zostave, čo je isto prínosom. 

                                                 
8 Viac pozri v BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“ Osvietenstvo a romantizmus v stredo- 
a východoeurópskych literatúrach. Bratislava : Slovak Academic Press, 2010, s. 79-89. 
9 Porovnaj aj PODOLAN, Peter. KISS SZEMÁN, Róbert: Dejinnosť a kreácia - paralely v historickej tvorbe 
a svetonázore Jána Kollára a Istvána Horváta. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. Bratislava : 
Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2007, s. 96-117. In Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. 
Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. (Acta historica Posoniensia XIII.) Bratislava : 
Stimul, 2010, s. 289. 
10 Pozri viac PODOLAN, Peter. Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. In Studia Academica Slovaca 38, 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 251. 
11 KOLLÁR, Jan. Tabule k Staroitalii slavjanské. Vídeň : Císařská královská dvorská a státní tiskárna, 1853. 
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miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára* 
 
Peter Podolan 
 

Napriek nezanedbateľnému podielu Jána Kollára na formovaní koncepcie slovenského 
národa mu v dnešnej „modernej“ dobe stále nebola venovaná dostatočná pozornosť. Je tiež 
treba povedať, že ide o úlohu náročnú, vyžadujúcu pri rozsahu problematiky predovšetkým 
pomerne veľa času. Kým jeho rovesníkovi Pavlovi Jozefovi Šafárikovi sa usilovne venovala 
česká i slovenská historiografia, suma tém spojená s životom a dielom Kollára je modernou 
slovenskou historiografiou stále akoby zabudnutá. Rozhodne chýba najmä hutná 
reprezentatívna monografia, ktorá by zhrnula všetky aspekty jeho osobnosti a mozaikovite aj 
všetky rozmery jeho činnosti. Staršie monografie sú totiž buď jubilejné, teda útle, stručné 
a zjednodušujúce, alebo zamerané jednostranne, obyčajne literárnovedne.1 Našťastie túto 
bilanciu zachraňuje niekoľko vydarených zborníkov (1893, 1938, 1976, 1993), skúmajúcich 
detailne rozličné drobné súčasti problematiky, ku ktorým treba priradiť aj predkladané dielo.2 
Novšie príspevky k problematike je takmer možné spočítať na prstoch jednej ruky. 

Výnimkou v spracovaní je azda iba oblasť literárnej vedy – tu Kollára naopak 
považujú už za „mumifikovaného“, všetky dôležité texty vyšli v edíciách, a najzásadnejšie 
analýzy už prebehli. Či je literárna oblasť pôsobenia Kollára skutočne tak vyčerpaná, sa ukáže 
v budúcnosti, aj preto, že vo všetkých vedách prebieha akýsi kolobeh „zabúdania“ a tak sa 
niektoré z téz periodicky znovuobjavujú a celý objem subjektu podlieha opätovnému záujmu. 

Na prvý pohľad posledná z dedikovaných publikácií Ján Kollár a slovanská 
vzájomnosť – Genéza nacionalizmu v strednej Európe3 dátumom vydania (2006) narušila 
zaužívanú nešťastnú tradíciu, že sa životom a dielom veľkých osobností kultúrneho treba 
zaoberať iba na ich okrúhle výročia (teda zhruba raz za 100 rokov). Avšak časové zaradenie 
je dielo náhody, lebo posun spôsobilo neobvyklé až 12-ročné meškanie vydania výstupu 
jubilejnej konferencie venovanej Jánovi Kollárovi a problematike jeho doby. V zmysle 
prezentácie to bola škoda, pretože mnohé tézy príspevkov boli pri predsa len prebiehajúcom 
empirickom posune už nie tak „nové“ iné možno už takmer zastarané až stereotypné. 

Úvodná štúdia zostavovateľky viac-menej predstavuje obsahuje osemnásť príspevkov 
zaradených do štyroch okruhov, ktoré tvoria kolektívnu monografiu. Zmysel tohto delenia je 
však kvôli ich širokému poňatiu otázny, ale na druhej strane by kvôli tematickej 
heterogénnosti niektorých príspevkov bolo aj iné zoradenie nevyrovnané. 

                                                 
* Príspevok vznikol ako výstup projektu „Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej 
(juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus“ – VEGA 2/0208/10. 
1 Napr. BOHUTIENSKY, Miloslav. Životopis Jána Kollára, slavného básnika-spisovatela slovenského. 
Ružomberok : Tlačou knihtlačiarne Karla Salvu, 1893; MENČÍK, František. Jan Kollár, pěvec slovanské 
vzájemnosti. (Matice lidu, roč XXVII, č. 6, bežné číslo 162) Praha : Nákladem spolku pro vydávání laciných 
knih českých, 1893; MRÁZ, Andrej: Ján Kollár. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1952; BRTÁŇ, Rudo: Ján 
Kollár. Básnik a Slovan. Bratislava : Osveta 1963. 
2 Napr. PASTRNEK, František (ed.). Jan Kollár, 1793-1852. Sborník statí o životě, působení a literární činnosti 
pěvce „Slávy dcery“ na oslavu jeho stoletých narozenin. Vídeň : Český akademický spolek ve Vídni 
a Slovenský akademický spolok „Tatran“ vo Viedni, 1893; HORÁK, Jiří (ed.) Slovanská vzájemnost : 1836 - 
1936; sborník prací k 100. výročí vyd. rozpravy Jana Kollára o slovanské vzájemnosti. Praha : Náklad. Ceské 
Akad. věd a umění, 1938; Biografické štúdie 6, Martin : Matica slovenská, Biografický ústav, 1976; KRAUS, 
Cyril (ed.) Ján Kollár (1793-1993): zborník štúdií. Bratislava : Veda, 1993. 
3 IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana (ed.) Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. 
Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 4, Bratislava 2006, 223 s. 
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Náš prístup je tak daný tým, ako odborníci narábali s obsahom okruhov tém, ktoré 
prirodzene tvoria uzavretý rámec, a to asymetricky. 

Mnohí bádatelia sa v minulosti zaujímali o otázku dôležitosti myšlienok nemeckého 
prostredia na formovanie ideológie a filozofie Jána Kollára.4 Tieto vplyvy boli buď 
zdôrazňované či bagatelizované aj podľa kolísania dobovej politickej konštelácie (spolupráca 
– nepriateľstvo). I v súčasnosti sa ukazuje, že presné vyjadrenie tohto pomeru nie je 
jednoduché. Robert B. Pynsent podrobne porovnáva časti a myšlienky zásadnej časti diel 
Johanna Gottfrieda Herdera a Jána Kollára. Výsledky prepracovanej analýzy prinášajú 
konkrétne algoritmy zhôd medzi predlohou a Kollárovou paralelou, aby sa stali skutočným 
bádateľským monumentom stále platných zásadných téz. Zostáva ale i mnoho otázok. Bol 
Herderov vplyv ideologicky skutočne tak majoritný ako naznačuje autor štúdie? Herderova 
filozofia je totiž sčasti identická s názormi širšieho spektra nemeckej intelektuálnej 
spoločnosti. Vyzdvihovanie Herdera u slovanských spisovateľov v prvom rade súviselo s jeho 
staťou o Slovanoch a proroctve ich skvelej budúcnosti. Herder však pri jej koncipovaní čerpal 
z diel národne orientovaných slovanských autorov a tak stojí za úvahu nakoľko ho tieto diela 
priamo ovplyvnili. Myšlienky slovanských autorov sa teda cez Herdera mohli iba „vracať“. 
Niektoré z myšlienok nemeckého ideového okruhu (viac sociálno-právny rámec) tiež môžu 
splývať s tézami starších francúzskych autorov ako Jean Jacques Rousseau a Maria Aruet 
Voltaire, ktoré Kollár tiež poznal z vlastného čítania. Herder tiež pôsobil ako akýsi dôkaz, 
že koncepcie používané nacionálnym hnutím so všeslovanskou orientáciou nie sú ich 
„samokonštrukciou“, ale predstavujú niečo objektívne, čoho si boli vedomí aj tradiční 
„nepriatelia“ Slovanov – Nemci. Herderove názory mali v tejto konštelácii cenu zlata 
a nemožno sa diviť, že sa jeho myšlienky či celé prebraté pasáže najmä textu z 16. kapitoly 
4. knihy Ideen zur Geschichte der Menschheit v ich dielach tak často objavujú. Obľúbené boli 
aj preklady tejto časti, ktoré sa niekedy nezhodovali s pôvodným vyznením textu a boli 
mierne upravené v prospech proslovanského vyznenia.5 

V príspevkoch Tibora Pichlera a Tatiany Ivantyšynovej je Kollár predstavený ako 
apolitická osobnosť v súlade s pohľadom, ktorý sa etabloval ešte v 2. polovici 19. storočia 
a ktorý navzdory stereotypnému opakovaniu treba považovať za nie celkom presný 
a prekonaný. Pichler ideové pôsobenie Kollára de facto vyčleňuje z gellnerovskej definície 
nacionalizmu. Ivantyšynová si síce uvedomuje isté protirečenia v Kollárovom prístupe 
k problematike štátu, napriek tomu zdôrazňuje kultúrnu rovinu. Tento výsledok je daný 
preferovaním výsledkov analýzy Kollárovej rozpravy o literárnej vzájomnosti voči zvyšku 
Kollárových literárnych prác a korešpondencii. Oba príspevky napriek tomuto obmedzeniu 
obsahujú množstvo zásadných informácií k danej problematike. Prirátať k nim treba aj 
príspevok Dušana Škvarnu ladený všeobecnejšie v duchu odbornej úvahy – v otázke 
kultúrneho nacionalizmu sú však jeho tézy bližšie nášmu ponímaniu. 

Tradičné chápanie Kollára ako zakladateľa „kultúrneho“ nacionalizmu a upieranie 
politického myslenia nielen jemu ale i celej „generácii“ súvisí s nedostatočne úzkou 
základňou analýzy Kollárovho diela a osobnosti a obdobne plytkým ponorom v materiálovej 
báze obdobia. Ak zasadíme Kollára do reálnej doby, vidíme, že slovanskí národovci 
v Uhorsku, ale i v českých krajinách boli vystavení jednak cenzúre a hroziacim zásahom 
brachiálnej moci, a tak bol priestor na verejné vyjadrovanie pomerne malý (i keď paradoxne 
cenzúra nebola celkom nepriepustná). Kollárovu báseň Vlastenec, Josef Jungmann radšej ani 
nepredložil cenzúre, ale i tak kolovala medzi českými obrodencami v odpisoch. Podobným 
príkladom je niekoľkoročná snaha P. J. Šafárika uverejniť svoj preklad Schillerovej hry Mária 
                                                 
4 Pozri napr. MURKO, Matthias. Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmische Romantik. Gratz : Verlags-
Buchhandlung „Styria“, 1897. 
5 Jeden z dostupných prekladov sa nachádza v práci ČAPLOVIČ, Ján. Etnografia Slovákov v Uhorsku. 
Ed. Rudolf Brtáň. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, s. 9-11. 
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Stuartka (kde padne kráľovnina hlava pod mečom) – hoci v nemeckom originále bola bežne 
dostupná. Takéto prípady nám vypovedajú veľa o atmosfére doby. Publikované diela sa preto 
niesli v duchu demonštratívne deklarovanej lojality k panovníckemu dvoru a museli sa 
vyhýbať „politike i erotike“.6 Aj keď súkromná korešpondencia vypovedá viac o skutočnom 
myslení, aj ona podliehala v istých prípadoch kontrole. Kvôli tomu boli napr. niektoré pasáže 
v listoch písané azbukou, čo pre zapáleného slavistu neznamenalo žiadny problém, 
no pre nepovolaného čitateľa bolo prekážkou. Čisto prakticky ale išlo skôr o prejav určitej 
módy, pretože by zrejme práve takého prípisy pôsobili podozrivo a pri brutálnej prostote 
policajných zložiek by tento typ šifrovania bol skôr kontraproduktívny. Listy ale stále 
predstavovali nebezpečný dôkaz inakosti myslenia. Šafárik v paranoidnom ošiali napr. 
niekoľkokrát zničil súbory prijatej korešpondencie v strachu, že by ho mohla ohroziť. Takéto 
pomery predovšetkým za vlády Františka I., no i pokračovanie práce policajného aparátu 
a siete agentov i po roku 1835 iste silne vplývali na prácu a prezentáciu názorov nepočetnej 
slovanskej intelektuálnej vrstvy. Nie náhodou vo svojom ohnivom prejave na Slovanskom 
zjazde v roku 1848 Šafárik hovoril o konci „vlády bodákov“. Orientácia na kultúrne aspekty 
tak bola iba akási viditeľná časť spektra aktivít a zvyšok si bolo treba domyslieť, alebo bol 
komunikovaný cez bezpečné kanály. Súčasne dobová atmosféra národného hnutia vytvárala 
akúsi kolektívnu myšlienkovú „hmlu“, kde príslušníci jednotlivých hnutí vedeli presne, čo aj 
z jemných náznakov vyčítať. Rovnaké dobové pozadie dokonca umožňovalo dešifrovanie 
týchto odkazov i konkurenčným nacionálnym hnutiam, hoci interpretácia v tomto prípade 
bývala zveličená, resp. bola umelo postavená do polohy „hrozby“, ktorej treba čeliť. Kollárov 
nacionalizmus teda určite nebol „iba“ kultúrny – na druhej strane však nepredstavoval ani 
konkrétny politický program dnešného typu.7 

Kollár a podobne i ostatní predstavitelia jeho generácie sa považoval v prvom rade 
za člena úzkej vrstvy vzdelancov a už od študentských čias sa pohyboval v „lepšej 
spoločnosti“, akou boli vzdelané vrstvy meštianstva či šľachty. Ich pôsobenie v zmysle 
„zemského patriotizmu“ a mecenášstva Kollár vnímal pozitívne. Sám sa zaujímal o existenciu 
slovanskej šľachty v minulosti a naznačil svoju víziu, že sa rody pôvodne slovanskej šľachty 
stanú prínosom pre uvažovaný slovanský národ. Preto aj historický obraz Slovanov odrážajúci 
prirodzene demokratické zriadenie obsahuje i zmienky o rovnako prirodzenom zrode 
slovanskej šľachty a systéme údajne odlišnom od surového a otrokárskeho nemeckého typu 
feudalizmu. Kollár teda zvlášť nehorlil proti súdobému sociálnemu systému a rozvrstveniu, 
azda s výhradami, že kresťanské správanie sa k blížnym pomáha pánom i poddaným – hoci 
ho sociálna otázka zreteľne zaujímala. Bol navidomoči presvedčený, že šľachta slovanskej 
národnosti bude zárukou lepšieho postavenia slovanského poddaného. Na druhej strane 
nájdeme i zmienky, ktoré dokazujú, že sa Kollár o postavenie slovenského poddaného 
zaujímal a konkrétne diskusia okolo poddanského zaťaženia ho vyprovokovala aj k verejnému 
vyjadreniu svojich názorov. 

V jeho úvahách rezonuje i otázka slovanského štátu, ktorá úzko súvisí so špecifickým 
poňatím slovanského národa.8 Riešenie v prvom rade záviselo na Kollárovom vnímaní 
postavenia Slovákov a hrozivou paralelou odnárodnenia v prípade slovanského osídlenia 
v Nemecku. Keďže azda všetky slovanské národy mali svojich špecifických „utláčateľov“ 
alebo sokov v nacionálnom súboji, mala myšlienka jednoty svoje nesporné výhody zvlášť 
                                                 
6 Alebo išlo v týchto prípadoch o skutočnú lojalitu k osobe panovníka cez dnes neuchopiteľné pocity 
k panovníkovi – otcovi? Pozri NAKAZAWA, Tatsuya. Slovenská politická myšlienka počas revolúcie v roku 
1848 z hľadiska štátoprávnych dejín. In Acta Historica Neosolensia, 9, 2006, s. 48-64. 
7 Pozri PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu Romana 
Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 86-87. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> 
8 Tamže, s. 79-83; pozri i PODOLAN, Peter. Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. Studia Academica 
Slovaca 38. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 239-254. 
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pre malé slovanské národy a v prípade Slovákov malo ísť doslova o „záchranu“. Vznik 
veľkého slovanského štátu sa mal stať zavŕšením dlhodobého úsilia (cca 100 rokov). 
Pragmatizmus a súdobé možnosti Kollára nútili orientovať sa na ciele realizovateľné 
v aktuálnom časovom rámci. Ako prvý krok ku štátnosti tak možno vnímať hlavne koncepciu 
kultúrneho zjednotenia slovanského národa. Pomerne tvrdo formulovaná pasáž o práve 
väčšiny na civilizačnú asimiláciu menšiny naznačuje Kollárove úvahy o krajnej cene za 
jednotu. Na druhej strane malo množstvo rozmanitostí tvoriť vyváženejší celok (podobne 
uvažoval i Šafárik). Po stupni kultúrneho zjednotenia Slovanov a sebauvedomenia sa ako 
obrovského celku, by bolo vytvorenie štátu logickým zavŕšením procesu. Všeslovanský štát 
mal byť konečne iba návratom k pôvodnej jednote Slovanov, ktorá sa údajne naposledy 
prejavila v existencii Veľkomoravskej ríše. Tá totiž nebola vnímaná ako tradičná opora 
slovenskej štátnosti, ale akýmsi prototyp všeslovanského štátu. Zastrešovala údajne národy 
ako boli Česi, Slováci, Lužickí Srbi, Poliaci, Rusi (Rusíni) ale i Chorváti, Srbi a Slovinci, 
ktoré sa zriekli suverenity v prospech všeslovanského celku, ktorý ich mal posilniť.9 

Vízie Jána Kollára zdôrazňovali viac podobnosti než rozdiely medzi jednotlivými 
slovanskými národmi, i keď vedel aj o známych vnútroslovanských antagonizmoch najmä 
medzi Poliakmi a Rusmi. Ešte stále nekodifikované jazykové normy viacerých slovanských 
národov odrážali jazykovú podobnosť, ktorú sa aktívne snažil ešte posilniť umelými zásahmi 
(vokalizácia češtiny a pod.), „československý“ jazyk. 

V závislosti od etáp jeho geografického pôsobenia v publikácii Kollára opisuje ďalší 
okruh príspevkov. Peter Brang sa venoval švajčiarskym momentom zo zatiaľ bádateľsky 
opomínaného, nedokončeného „druhého“ cestopisu z roku 1844. Kollár sa tu negatívne 
vyhranil voči móde „francúzštenia“, ale v tomto prípade však nie je isté, či chápal špecifické 
etnické usporiadanie Švajčiarska a teda, či sa za „pofrancúzštenými“ Nemcami neskrýva 
jednoducho francúzsky hovoriaca časť Švajčiarov. Jasnejšie vyriešenie tohto problému 
v príspevku chýba, napriek tomu, že sa autor spomínanou sekciou textu zaoberal. Chýbajú 
tiež akékoľvek analýzy či výklad k opisu Švajčiarov, ktorý určite nevyznieva pozitívne. 
Kollára iritovala najmä primitívna „prostota“ obyvateľov a ich nenásytné obťažovanie 
turistov. 

Kladne možno hodnotiť príspevok Istvána Frieda o pôsobení Kollára v Pešti, pretože 
táto časť jeho života nebola zatiaľ stále dostatočne zmapovaná10 a náčrt dobovej recepcie 
Kollára z rakúskeho či „viedenského“ pohľadu v článku Gertraud Marinelli-König. Prinášajú 
totiž množstvo nových základných informácií, ktoré v mnohom upresňujú vzťah Maďarov 
a rakúskych Nemcov ku Kollárovi a podrobnosti o jeho živote v tomto prostredí. 

Cirkevnému rozmeru Kollárovej osobnosti sa s ohľadom na ekumenizmus venuje Ján 
Komorovský, Kollárov návrh administratívneho členenia evanjelickej cirkvi v Uhorsku 
podrobil analýze Karl Schwarz. Aj keď bol Kollár osobne nábožensky tolerantný, 
na štruktúru, úlohy a fungovanie slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania mal 
svoje špecifické náhľady. 

V nasledujúcej skupine sa budeme venovať príspevkom zaoberajúcim sa podrobnou 
analýzou Kollárových diel a vplyvom ich téz. Pôsobenie Kollárovej rozpravy o vzájomnosti 
v chorvátskom prostredí objasňuje Nikša Stančić, podobne koncipovaný príspevok o vplyve 
ideológie na haličských Ukrajincov píše Feodosyj Steblij. Detaily k pomerne málo skúmanej 
podobe Kollára ako historika načrtáva Michal Otčenáš. 

                                                 
9 Pozri PODOLAN, Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In Forum 
historiae I, č.1, 2007, s. 12. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> 
10 Veľa si sľubujeme od prípadného slovenského prekladu práce KISS SZEMÁN, Róbert. Szláv Pokol Pesten: 
Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között. Budapest : Balassi K., 2010. 



HISTORIA NOVA  5 

 258

Poslednú skupinu tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú osobnosťou Kollára skôr 
okrajovo, no zobrazujú zaujímavé segmenty pre poznanie života v 19. storočí. Príspevok 
Romana Holeca prináša náčrt problematiky hospodárskeho nacionalizmu a narúša tak 
dovtedajšiu absenciu záujmu o hospodárske a sociálne dejiny, ktorá je sčasti stále prítomná, 
hoci je orientovaný skôr na naznačenie vývoja v 2. polovici 19. storočia. Aj keď na Slovensku 
neboli kvalitatívne porovnateľné spolky a záujem napr. o rozvoj priemyslu ako v českých 
krajinách, v korešpondencii nájdeme veľa materiálu o pragmatickom vyznení i slovanskej 
vzájomnosti v zmysle rozšírenia trhu nielen ideí, ale i ich majoritných nosičov – kníh. Kollár 
bol sám nesmierne praktický a marketingovo zdatný. Myšlienka slovanskej vzájomnosti totiž 
mala otvárať širší trh pre odbyt literatúry písanej v slovanskom duchu i odborných prácach, 
pre ktoré sa v malých domácich „rybníkoch“ len ťažko hľadal odbyt, čo samozrejme autorov 
apriórne odrádzalo od písania. V drobných ale zaujímavých detailoch je tiež jasné, že Kollár 
ekonomickú stránku hospodárstva a z nej plynúce benefity chápal. 

Elena Mannová sa zasa pokúsila definovať súvzťažnosti medzi spolkami a národnou 
emancipáciou v synteticky ladenom príspevku. Výborný podrobný prístup k analýze 
periodika Tudományos Gyüjtemény a jeho vplyvov na súdobú spoločnosť a slovanskú 
problematiku v príkladnej materiálovej štúdii predviedol Peter Macho. 

Na konci kolektívnej monografie sa ešte nachádza edícia zachovaného fragmentu 
rukopisu Kollárovho článku Niečo pomaďarčovaní Slovanov v Uhorsku (uložený v Literárním 
Archivu Památníku národního písemnictví, Praha) ako korunný dôkaz o Kollárovom 
autorstve tejto anonymnej obrany a tiež zhrnutie problematiky určovania autorstva z pera 
Tatiany Ivantyšynovej. Ďalšie zásadné informácie k tejto problematike vo svojich už 
zmienených príspevkoch priniesli i Peter Macho a Peter Brang (keďže rozprava pôvodne 
vyšla vo švajčiarskom časopise). 

Je milé, že väčšina cudzojazyčných príspevkov (hoci nie všetky) boli preložené 
do slovenčiny (niektoré zostali v nemčine). Prísnejšia redakcia tiež mohla eliminovať drobné 
pravopisné nedostatky. 

V tejto podobe kolektívna monografia predstavila možno nie už najnovšie, no ešte 
stále jedny z posledných prístupov k celej škále aktivít Jána Kollára na dobrej vedeckej úrovni 
a posunula bádanie o pomyselný veľký kus v ústrety konečnému doplneniu bielych miest 
na mape života a diela tejto výnimočnej osobnosti nielen slovenských dejín. 
 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára. 
In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 254-258. 
Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> 
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Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011 
 
Ľudmila Maslíková 
 
Poznámka 
 

Pri koncipovaní zoznamu sme kvôli prehľadnosti v tabuľke využili skrátený záznam 
údajov. Kompletný bibliografický záznam jednotky by vyzeral nasledovne: BAGINOVÁ, 
Kristína. Staršia historiografia o počiatkoch uhorsko-poľsko-kyjevskoruských vzťahoch. 
Bakalárska práca. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2008, 47 s. 

 
Zoznam bol vytvorený pri tvorbe protokolov v systéme AIS2 a následne porovnaný 

(doplnený) s databázou Akademickej knižnice UK.1 Všetky práce sa nachádzajú vo fondoch 
Akademickej knižnice UK, dostupnosť je však obmedzená autorskými právami podľa 
podmienok licenčných zmlúv a môže sa líšiť. 
 
 
Priezvisko a meno  Názov práce  Rok  Rozsah 
2008       
BAGINOVÁ Kristína  Staršia historiografia o počiatkoch uhorsko‐poľsko‐

kyjevskoruských vzťahoch. 
2008  47 s. 

BATOŠOVÁ Silvia  Veľká Morava a počiatky uhorského štátu u Jonáša 
Záborského. 

2008  48 s. 

BENKOVÁ Eva  K počiatkom gemerských rodov Bubekovcov a pánov 
zo Štítnika. 

2008  80 s. 

BLANÁR Dominik  Palatín Omodej I. z rodu Aba.  2008  54 s. 
BLIŽINSKÝ Jozef  Počiatky Drugetovcov v Uhorsku.  2008  47 s. 
BOBOKOVÁ Jana  Mikuláš Oláh a jeho prínos pre rekatolizáciu.  2008  47 s. 
DVORAKOVIČOVÁ 
Kristína 

Zázemie Ostrihomu na Slovensku a historická topografia 
vymedzeného územia od začiatku 11. do konca 12. storočia. 

2008  45 s. 

GURÁŇ Tibor  Obdobie destalinizácie v Československu v rokoch 1953‐
1956. 

2008  41 s. 

HARUŠŤÁK Igor  Školstvo ako politikum: Výchova šľachticov v Uhorsku 
z pohľadu Ratio educationis z roku 1777. 

2008  42 s. 

HUTYROVÁ Tatiana  Porovnanie privilegovaných komunít nižšej šľachty na Spiši ‐ 
Parvus comitatus a v Slavónsku ‐ Campus Zagrebiensis 
do konca 13. storočia. 

2008  36 s. 

IVÁN Peter  Rákócziho povstanie a zahraniční spojenci.  2008  38 s. 
KISTER Richard  Protiturecký systém opevnení na Slovensku v rokoch 1526‐

1593. 
2008  45 s. 

LAKTIŠOVÁ Katarína  Baroková zbožnosť a jej prejavy na Slovensku v 18. storočí.  2008  57 s. 

MAJZEL Peter  Vývoj komitátu na príklade hornej trenčianskej stolice.  2008  30 s. 
MATÚŠKOVÁ Lucia  Komunistická strana Slovenska 1945‐1948.  2008  47 s. 
MESIARKIN Adam  Vývoj symbolu jednorožca.  2008  49 s. 

                                                 
1 Online databáza Akademickej knižnice UK – Akademická knižnica UK. iPortal. Dostupné na internete: 
<http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2011_1_2/chameleon?skin=katalog> 
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ONDRUŠOVÁ Eva  Nové Zámky ako novoveká renesančná fortifikačná pevnosť.  2008  48 s. 
SENKOVÁ Elena  Genéza Gemerského komitátu.  2008  33 s. 
SUSLOVÁ Júlia   Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku do začiatku 

15. storočia. 
2008  57 s. 

ŠVIHRANOVÁ 
Jarmila 

Obraz roľníctva v Uhorsku u Samuela Tešedíka.  2008  56 s. 

VANČO Martin  Benešove dekréty v kontexte riešenia maďarskej otázky 
na Slovensku. 

2008  42 s. 

VLASKO Vladimír  Opis Bratislavy ako korunovačného mesta v diele J. M. 
Korabinského. 

2008  43 s. 

ŽILIKOVÁ Tatiana  Vplyv Jána Hollého na slovenské národné obrodenie.  2008  41 s. 

2009       
BARTAL Michal  Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia 

Slovenska v kontexte vývoja slovenskej politiky v 2. polovici 
tridsiatych rokov. 

2009  36 s. 

BARTOŠOVÁ Petra  Bratislava v prvom roku Slovenského štátu.  2009  50 s. 
BATISTOVÁ Miriama  Život kráľovnej Alžbety Luxemburskej.  2009  39 s. 
BEŠNÁKOVÁ Zuzana  Ženy na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919‐

1949. 
2009  65 s. 

BRANIŠOVÁ Lucia  Konštancia (venné majetky, založenie kláštora v Tišnove 
na Morave) a Kunigunda alebo Kinga a jej kláštor v Starom 
Saczi. 

2009  50 s. 

BRIŠÁKOVÁ Zuzana  Obraz Slovákov u Jána Čaploviča a u Franka Víťazoslava 
Sasinka. 

2009  51 s. 

KEIM Michal  Pätnásťročná vojna a Bočkajovo povstanie  2009  55 s. 
CHLEPKOVÁ Anna  Zápas o bratstvo Božieho tela, ako jedna z príčin povstania 

baníkov v Banskej Bystrici 1525‐1526. 
2009  42 s. 

FOLTÝNOVÁ Monika  Obraz katolíckej cirkvi v médiách v rokoch 1949 ‐ 1953.  2009  57 s. 
FRIEDRICH Tomáš  Fenomén akčných výborov na Slovensku po februári 1948.  2009  46 s. 
GRIGOVÁ Veronika  Vybrané aspekty normalizačnej politiky KSČ a KSS.  2009  52 s. 
GUBA Ivan  Politický proces s Viliamom Žingorom.  2009  51 s. 
JAMBOROVÁ Jarmila  Počiatky rodu Jesenskovcov v kontexte dejín Turčianskeho 

Jasena do konca 16. storočia. 
2009  47 s. 

KLIKA Matej  Štrukturálny vývoj Turca a jeho priestorovo‐funkčná 
organizácia v období 9.–13. storočia s osobitým zreteľom 
na centrá moci a kultu. 

2009  70 s. 

KREMMER Filip  Česko‐slovenské vzťahy z pohľadu Slovenského týždenníka 
v roku 1912. 

2009  44 s. 

KRIVÁ Lenka  Osudy vojaka 1. svetovej vojny podľa rozprávania Ladislava 
Janeka. 

2009  52 s. 

KOLLÁRIKOVÁ 
Margaréta 

Reformy Jozefa II. v diele Jozefa Ignáca Bajzu a Juraja 
Fándlyho. 

2009  46 s. 

LESKOVSKÝ Milan  Život humanistu Martina Rakovského a jeho predstavy 
o rozvrstvení uhorskej stavovskej spoločnosti a ideálnej 
svetskej vrchnosti. 

2009  73 s. 

MIKLIČOVÁ Soňa  Národnobuditeľské aktivity Michala Rešetku.  2009  48 s. 

MOCKOVČIAKOVÁ 
Oľga 

Dejiny prešovského kolégia od založenia do roku 1711.  2009  43 s. 
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PALKOVIČOVÁ Júlia  Od Mníchova k autonómii.  2009  43 s. 
PINKOVSKÁ Lucia  Politika Mateja Korvína a jeho boj s Jánom Jiskrom.  2009  50 s. 
PÚČIK Marek  Nemci na hornej Nitre a v Turci v stredoveku.  2009  47 s. 
SLOTOVÁ Veronika  Nástup Karola Róberta na uhorský trón, jeho reformy 

a politika. 
2009  39 s. 

ŠERIKOVÁ Michaela  Diplomacia Spojencov od konferencie v Dumbarton Oaks 
po konferenciu v San Franciscu v slovenskej tlači. 

2009  43 s. 

VALENT Juraj  Slovenské národné povstanie v okrese Kremnica.  2009  50 s. 
VALKO Juraj  Rothermereova akcia v zrkadle politickej tlače na Slovensku.  2009  51 s. 
VALKOVÁ Andrea  Boj proti alkoholizmu na Slovensku v 40. rokoch 19. storočia.  2009  48 s. 
VAŠKO Martin  Sociálna otázka v dobovej tlači na prelome 60. a 70. rokov.  2009  47 s. 
2010       
ADAMOVIČ Viktor  Bitka pri Kressenbrünne.  2010  37 s. 
BARTEKOVÁ Jitka  Andechs‐Meranovci a Uhorsko.  2010  43 s. 
BIELIK Jakub  Vysťahovalectvo z okresu Považská Bystrica v rokoch 1918 ‐ 

1938. 
2010  59 s. 

BUJÁK Gábor  Boris Kolomanovič a Belo Slepý.  2010  55 s. 
DOMBI Ladislav  Štefan z Anjou.  2010  44 s. 
GLOSOVÁ Martina  Osvetová činnosť v prvej fáze slovenského národného 

hnutia. 
2010  51 s. 

GRÓFOVÁ Radka.  Obraz slovenskej ženy v ženských časopisoch 
v medzivojnovom období. 

2010  39 s. 

HERUCOVÁ Angelika  Uhorsko‐česko‐poľské vzťahy za vlády Štefana V.  2010  40 s. 
HOMOĽA Tomáš  K niektorým členom familiarity Bela IV.  2010  32 s. 
IVANČÍK Matej  Uhorsko‐srbské vzťahy za vlády Bela IV. a Štefana Uroša I.  2010  34 s. 
KRAJČÍR Lukáš  Emil Stodola a samospráva Slovenska.  2010  62 s. 
LABURDA Marek  Slovensko ‐ maďarské vzťahy v období od Mníchovskej 

dohody po koniec Malej vojny. 
2010  42 s. 

PETRÁŠOVÁ Renáta  Banské mesto Kremnica a jeho právo.  2010  31 s. 
PETRUSOVÁ Kamila  Košické obdobie činnosti SNR (1945).  2010  40 s. 
SOLÁR Andrej  Nemecká kolonizácia Slovenska z pohľadu patrocínií.  2010  39 s. 
ŠPILKA Jozef  Reflexia prestavby v Sovietskom zväze v dobovej 

československej tlači. 
2010  55 s. 

ŠUGROVÁ Ľubica  Obraz slovenskej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia 
v zrkadle slovenskej beletrie. 

2010  33 s. 

ZBYŇOVCOVÁ 
Miroslava 

Pokusy Habsburgovcov o prienik do Uhorska na konci 
stredoveku. 

2010  40 s. 

2011       
BALOGOVÁ Alžbeta  Národnostný zákon 1868.  2011  56 s. 
BELÁČEK Matej  Východiskové pozície českej a slovenskej spoločnosti 

pri vzniku 1. ČSR. 
2011  54 s. 

BELUŠÁKOVÁ Eva  Ondrej III. ‐ posledný Arpádovec na uhorskom tróne.  2011  37 s. 
BIELESCH Jozef  Trianon v najnovšej slovenskej a maďarskej historiografii.  2011  46 s. 
BOKROŠ Michal  Vybrané problémy architektúry na Slovensku v 50.‐tych 

a 60.‐tych rokoch 20. storočia. 
2011  43 s. 

BREZÁNY Dušan  Mojmír II. ako historická postava v komparácii so svojimi 
panovníckymi predchodcami. 

2011  46 s. 

BRONICKÁ Michaela  Jozef Tiso a slovenská otázka v medzivojnovom období.  2011  52 s. 
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DEMJANIČ Pavol  Obraz Žida v prvej polovici 19. storočia u slovenských 
národovcov. 

2011  70 s. 

DIANIŠKOVÁ Ľubica.  Obraz Svätopluka v stredovekých prameňoch.  2011  47 s. 
DRÁPAL Ľuboš  Diskusia o ekonomickej reforme Ota Šiku v dobovej tlači.  2011  37 s. 
FERENCZYOVÁ 
Klaudia 

Lajos Kossuth a národnostná otázka.  2011  46 s. 

HAJDUŠEK Lukáš  Proces s Vojtechom Tukom.  2011  37 s. 
HATALOVÁ Ivana  Poddaní a obyvateľstvo na Červenom Kameni v polovici 

16. storočia. 
2011  53 s. 

KORUNIAK Samuel  Juhoslovanský agrarizmus v stredoeurópskom kontexte.  2011  49 s. 
KOVÁCSOVÁ 
Veronika 

Obraz slovenskej spoločnosti v románoch J. Jesenského, 
M. Urbana a M. Rázusa. 

2011  48 s. 

LICHVÁROVÁ Mária  Nové slovo na prelome 60. a 70. rokov.  2011  46 s. 
MALÍK Jakub  Štefan I., Ondrej I., Belo I.. Pokus o porovnanie.  2011  37 s. 
MORAVČÍKOVÁ 
Lucia 

Belo IV. a počiatky stredovekých privilegovaných miest.  2011  59 s. 

NEU Martin  Pokus o reformu v r. 1968 a počiatky normalizácie 
v slovenskej a českej spoločnosti na stránkach dobovej tlače. 

2011  52 s. 

OBOŇA František  Masové prejavy slovenského nacionalizmu v 30. rokoch 
20. storočia. 

2011  38 s. 

SMOLKOVÁ Alžbeta  Osvetová práca a dielo Juraja Fándlyho.  2011  48 s. 
ŠEVČÍK Miroslav  Dynastia Habsburgovcov počas prvej svetovej vojny 

pohľadom slovenskej tlače. 
2011  46 s. 

ŠIMÁŠKOVÁ Jana  Uhrovecké hradné panstvo do konca 16. storočia.  2011  50 s. 
ŠTANGOVÁ 
Romana. 

Prievidza v stredoveku.  2011  60 s. 

ŠUBJAKOVÁ Beáta  Interkultúrne vzťahy na príklade vybraných stredovekých 
miest hornouhorského regiónu. 

2011  40 s. 

TURČEKOVÁ Lucia  Ideológia slovenského národného hnutia a Týdenník (1812 ‐ 
1818). 

2011  45 s. 

VAČKOVÁ Simona  A. Hlinka a slovenská otázka v medzivojnovom období.  2011  43 s. 
VANEK Peter  Slovenská armáda v prvom roku operácie Barbarossa.  2011  45 s. 
VARGOVÁ Slavomíra  Počiatok kresťanského socializmu na Slovensku.  2011  38 s. 
VASIĽOVÁ Miroslava  Spory Konštantína a Metoda a franského kléru.  2011  39 s. 
VLADO Lukáš  Komparácia kultu osobnosti T. G. Masaryka a A. Hlinku 

na pozadí slovenských spoločenských súvislostí. 
2011  41 s. 

 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
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: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> 
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Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011 
 
Eva Benková 
 
Poznámka 
 

Pri koncipovaní zoznamu sme kvôli prehľadnosti v tabuľke využili skrátený záznam 
údajov. Kompletný bibliografický záznam jednotky by vyzeral nasledovne: BUGAJDOVÁ, 
Janka. Zápas s alkoholizmom na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. Diplomová práca. 
Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2006, 77 s. 

 
Zoznam bol vytvorený na základe databázy online katalógu Akademickej knižnice 

UK,1 zoznam novších prác bol vytvorený pri tvorbe protokolov v systéme AIS2 a následne 
porovnaný (doplnený) s databázou Akademickej knižnice UK. Všetky práce sa nachádzajú vo 
fondoch Akademickej knižnice UK, dostupnosť je však obmedzená autorskými právami 
podľa podmienok licenčných zmlúv a môže sa líšiť. 
 
 
Priezvisko a meno  Názov práce  Rok  Rozsah

2006          

BUGAJDOVÁ Janka  Zápas s alkoholizmom na Slovensku na prelome 19. a 20. 
storočia. 

2006  77 s. 

DANEKOVÁ Zuzana  Osobnosť Alexandra Dubčeka.  2006  101 s. 
ĎURAJKA Radoslav  Československé légie v Rusku : 7. peší pluk.  2006  73 s. 
GÁBRIŠ Tomáš  Právna kultúra renesančného predmoháčskeho Slovenska.  2006  140 s.  
GAJDOŠOVÁ Mária  Stranícko‐politická štruktúra obyvateľstva v okrese Topoľčany 

(1918 ‐ 1927). 
2006  75 s. 

HUDÁČEK Pavol  Vzťahy Bardejova a Makovického panstva do roku 1437 
so zreteľom na počiatky Bardejova a Makovického panstva. 

2006  109 s. 

KOZÁKOVÁ Martina   Miloš Uhlárik (1902‐1971).  2006  71 s. 
MAŤATKO Ľubor  Začiatky organizovaného abstinentského hnutia na Slovensku 

so zreteľom na spolky miernosti. 
2006  77 s. 

MOTAJOVÁ Zuzana  Oslavy narodenín prezidenta T. G. Masaryka.  2006  57 s. 
MÓZA Peter  Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939‐40.  2006  74 s. 
ORVISKÁ Veronika  Cenzúra na Slovensku v rokoch 1945 ‐ 1950.  2006  61 s. 
RÉVAYOVÁ Zuzana  Andrej Caban kňaz a obranca národa.  2006  72 s. 
RYBÁROVÁ Lucia  Poznatky k stredovekým dejinám dominikánov na území 

Slovenska. 
2006  71 s. 

RYŠKOVÁ Miroslava  Tatra banka pred prvou svetovou vojnou.  2006  61 s. 
VANKÚŠOVÁ 
Katarína 

Čechoslovakizmus – jeho koncepcia a realita.  2006  74 s. 

2007          
BAČOVÁ Jana  Uhorsko‐poľsko‐ruské vzťahy v kontexte vojny o babenberské 

dedičstvo. 
2007  67 s. 

DUBRAVICKÁ Beáta  Hrad a panstvo Uhrovec v stredoveku.  2007  63 s. 

                                                 
1 Online databáza Akademickej knižnice UK – Akademická knižnica UK. iPortal. Dostupné na internete: 
<http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2011_1_2/chameleon?skin=katalog> 



HISTORIA NOVA  5 

 264

HLOŽA Mojmír  Revolúcia 1848‐1849 na pomedzí Nitrianskej a Trenčianskej 
stolice. 

2007  113 s. 

HRITZOVÁ Gertrúda  Počiatky baníckeho mesta Gelnica v 13. a 14. stor.: Dejiny 
mesta Gelnica. 

2007  71 s. 

CHRIAŠTEĽOVÁ 
Katarína 

Stredoveké dejiny Ľubietovej od najstarších čias do konca 
16. storočia. 

2007  87 s. 

IVANČO František  Miesto Viktora Pavlendu v pokuse o politickú a ekonomickú 
reformu systému v šesťdesiatych rokoch 20. storočia 
na Slovensku. 

2007  64 s. 

KADLEČOVIČOVÁ 
Nina  

Vývin názorov na postavenie ženy v spoločnosti od druhej 
polovice 19. storočia do roku 1918 na Slovensku. 

2007  68 s. 

PAGÁČOVÁ Mária  Slovenská otázka v roku 1968 v kontexte vývoja v ČSSR v 
60. rokoch 20. storočia. 

2007  56 s. 

VARANAI Zsolt  Miesto Jókaiho spolku v Komárne.  2007  67 s. 
VAŠŠ Martin  Štátoprávne koncepcie Jozefa Tisu (1918 ‐ 1947).  2007  81 s. 
VAVŘÍČKOVÁ 
Kristína 

Slovenský hodváb Senica v medzivojnovom období.  2007  87 s. 

2008          
ANGYAL Michal  Život a dielo prof. Františka Hrušovského.  2008  69 s. 
BABÁL Michal  Akcia B "Očista miest".  2008  116 s. 
BALLA Gabriel  Nový pohľad na staršie dejiny Uhorska: pokus o porovnanie.  2008  65 s. 
BARÁNKOVÁ Ivana  Slovenka na dvoch kontinentoch na prelome 19. a 20. storočia.  2008  65 s. 
BOŽIKOVÁ Ľubica  Alternatívna hudobná scéna v ČSSR a jej koexistencia 

s režimom: 60. a 70. roky. 
2008  72 s. 

ČERNÁK Tomáš  Gustáv Husák v rokoch 1913 – 1948.  2008  91 s. 
DARÁZS Tibor  Stredoveké cesty v Bratislavskej stolici v 13. až 15. storočí.  2008  73 s. 
ĎURČOVÁ Edita  Uhorská kráľovná Mária Anjouovská (1370‐1395) v kontexte 

dobových udalostí. 
2008  95 s. 

ĎURČOVÁ Judita  Uhorská, česká a nemecká kráľovná Barbora Celjská (1392‐
1451) v kontexte udalostí svojej doby. 

2008  104 s. 

FAZEKAŠ Erik  Rády sv. Františka a Arpádovci: Príspevok k rozšíreniu rádov sv. 
Františka v Chorvátsku, Slavónsku a Dalmácii, Uhorsku 
a Poľsku. 

2008  79 s. 

FUKASOVÁ Marta  Štefan Furdek v kontexte prvej vlny slovenského 
vysťahovalectva do Ameriky. 

2008  87 s. 

GAHÉR Daniel  Grófi zo Svätého Jura a Pezinka v 15. storočí.  2008  86 s. 
GANOBČÍKOVÁ 
Alexandra 

Lord Byron ako model anglického šľachtica na prelome 
18. a 19. storočia. 

2008  63 s. 

GNIDIAKOVÁ Alena  Ženská otázka v rokoch 1939‐1945 cez dobovú tlač a noviny.  2008  73 s. 
HUTTMANOVÁ 
Michaela 

Možnosti komunikácie politických väzňov s rodinnými 
príslušníkmi v rokoch totality 1948‐1964. 

2008  75 s. 

CHROMEK Miroslav  Život a dielo Dr. Jozefa Staška.  2008  76 s.  
JANEČKOVÁ Kristína  Inteligencia a moc na Slovensku: 1960 ‐ 1967.  2008  66 s. 
KOZÁROVÁ Andrea  Karpatskí Nemci a menšinová otázka v rokoch 1938 ‐ 39 

s dôrazom na Bratislavu. 
2008  69 s. 

LITECKÝ‐ŠVEDA Ján  Komunistická indoktrinácia na vysokých školách v druhej 
polovici sedemdesiatych rokov na príklade Univerzity 
Komenského. 

2008  74 s. 

MICHALCOVÁ 
Valéria 

Počiatky Trnavskej univerzity.  2008  70 s. 
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PRAŽIENKA Martin  Parlamentné voľby v roku 1946 na Myjave.  2008  75 s. 
ŠTRBKOVÁ Lucia  Formovanie kultúrnej politiky KSČ v rokoch 1948‐1963.  2008  78 s. 
ŠVÍKOVÁ Katarína  Človek a príroda na území dnešného Slovenska v 19. storočí.  2008  67 s. 
URBAN František   Karpatskí Nemci na Slovensku na konci druhej svetovej vojny.  2008  71 s. 
VĚNTUS Aleš  Zjazdy slovanských žurnalistov 1898‐1912.  2008  86 s. 
2009         
BROGYÁNYI Jakub  Aktuálne otázky o najstarších dejinách Uhorska.  2009  60 s. 
FRANKO Michal  Viničné štatúty mesta Modry.  2009  85 s. 
GOGORA Ondrej  Kráľovič Belo Dobrý a jeho pôsobenie v Uhorsku v 50‐tych 

a 60‐tych rokoch 13. storočia. 
2009  65 s. 

HANES Tomáš  Oslobodzovanie stredného Slovenska s dôrazom 
na Horehronie. 

2009  67 s. 

KOPASZ Ladislav  Ohlas Pražskej jari v Maďarsku v dobovej tlači: 
Československo‐maďarské vzťahy v rokoch 1966‐1968. 

2009  66 s. 

KREJČÍ Martin  Otázka vzťahu stredovekého Moldavska a Valašska k Uhorsku 
za vlády Ľudovíta I. Veľkého. 

2009  74 s. 

KUČEROVÁ Martina  Pavol David.  2009  72 s. 

MONGIELLO Andrej  Uplatnenie práva na sebaurčenie slovenského národa 
v procese rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky a vzniku jej nástupníckych štátov. 

2009  101 s. 

SEKÁČ Igor  Vasil Biľak.  2009  68 s. 
ŠTEVÍK Stanislav  Severovýchodná politika uhorských Anjouovcov v prvej 

polovici 14. storočia. 
2009  58 s. 

ŠUPEJ Ivan  Úloha Egona Bondyho vo vývoji českého samizdatu po roku 
1948. 

2009  71 s. 

2010         
BARČÁKOVÁ Zuzana  Sporné územia na Spiši v období 1938 ‐ 1947.  2010  71 s. 
BARTOŠOVÁ Silvia  Jonáš Záborský vo svetle korešpondencie.  2010  72 s. 
BENKOVÁ Eva  Šľachtický rok Bubekovcov v rokoch 1320‐1437: 

s prihliadnutím na rodové panstvo v Gemeri. 
2010  116 s. 

BLANÁR Dominik  Oligarchia Omodejovcov v období feudálnej anarchie 
v Uhorsku. 

2010  92 s. 

BLIŽINSKÝ Jozef  Určenie krajinskej hranice medzi Slovenskom a Podkarpatskou 
Rusou 1918‐1928. 

2010  80 s. 

BOBOKOVÁ Jana  Slováci v boji za rovnoprávnosť národov v Uhorsku : obrany 
a nacionálne polemiky v 18. a prvej polovici 19. storočia. 

2010  58 s. 

DOBROČÁNIOVÁ 
Petra 

Život na Osmansko ‐ Uhorskom pomedzí v 16. a 17. storočí.  2010  66 s. 

DVORAKOVIČOVÁ 
Kristína 

Porady v Luhačoviciach 1908 ‐ 1913.  2010  81 s. 

GURÁŇ Tibor  Život a dielo Miloša Gosiorovského.  2010  73 s. 
HARUŠŤÁK Igor  České medzinárodné, národné a kultúrne aktivity v kontexte 

česko‐slovenských vzťahov (1867 ‐ 1918). 
2010  89 s. 

HORVÁTH Ladislav  Obdobie neabsolutizmu v umeleckej próze a pamätiach.  2010  78 s. 
KIFFUSZ Maroš  Formovanie protinovotnovskej opozície v Komunistickej strane 

Slovenska. 
2010  74 s. 

KISTER Richard  Zbrojná výroba na Slovensku od konca 19. storočia do roku 
1960 s dôrazom na II. polovicu 50‐tych rokov 20. storočia. 

2010  83 s. 

LIPTÁKOVÁ Veronika  Mesto Trenčín a jeho panstvo do konca 16. storočia.  2010  60 s. 
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MARIANYI Michal  Studená vojna a jej priebeh do roku 1967 : analýza 
československých vojenských plánov do roku 1964. 

2010  64 s. 

MESIARKIN Adam  Úloha vojenských elít pri gensotvornom procese Slovanov.  2010  91 s. 
ONDRUŠOVÁ Eva  Koniec stavovských povstaní v Uhorsku ‐ Satmársky mier 

z roku 1711. 
2010  83 s. 

OSTERTAG Henrich   Politické a právne aspekty vzniku Slovenského štátu.  2010  63 s. 
SUSLOVÁ Júlia  Opátstvo v Hronskom Beňadiku (1075‐1438).  2010  83 s. 
TRUBAČÍKOVÁ Soňa  Spor o zmysel českých dejín : T. G. Masaryk v konflikte 

s J. Pekařom. 
2010  74 s. 

VANČO Martin  Hospodárska transformácia v Československu po druhej 
svetovej vojne. 

2010  67 s. 

VLASKO Vladimír  Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku: do ukončenia bojov 
s uhorskou oligarchiou v roku 1323. 

2010  72 s. 

2011         
BAGINOVÁ Kristína  Staršia slovenská historiografia o počiatkoch uhorsko‐poľsko‐

kyjevskoruských vzťahoch. 
2011  61 s. 

BÁLINTOVÁ 
Miroslava 

Fenomén televízie v Československu v 60‐tych rokoch 20. 
storočia. 

2011  116 s. 

BARTAL Michal  Sociálni demokrati a komunisti v čase hospodárskej krízy.  2011  71 s. 
BATISTOVÁ Miriama  Život kráľovnej Alžbety Luxemburskej: 1409 ‐ 1442.  2011  66 s. 
BRANIŠOVÁ Lucia  Konštancia Uhorská ‐ pokus o hagiografický obraz.  2011  87 s. 
BRIŠÁKOVÁ Zuzana  Bohumil Valizlosť Zábor, bohatier z Badišova: stopy Ctiboha 

Zocha v Jasenovej. 
2011  92 s. 

BUCHTA Adam  Uhorsko‐poľské diplomatické vzťahy od konca 13. storočia 
do roku 1333. 

2011  65 s. 

FOLTÝNOVÁ Monika  Fenomén Katolíckych novín v období komunistického režimu.  2011  94 s. 
FRIEDRICH Tomáš  Akčné výbory Národného frontu na Slovensku 1948: 

Vznik, organizácia, štruktúra a úlohy. 
2011  79 s. 

GRIGOVÁ Veronika  Vladimír Mináč: publicista a politik.  2011  86 s. 
GUBA Ivan  Jozef Lettrich 1945 – 48.  2011  309 s. 

HUČÍNOVÁ Miriama  Politický vývoj samosprávy mesta Trnavy v rokoch 1918 ‐ 1938.  2011  79 s. 
JAMBOROVÁ Jarmila  Rod Jesenskovcov v kontexte dejín turčianskej šľachty 

do konca 16. storočia. 
2011  91 s. 

KEIM Michal  Zahraničná politika Mateja Korvína (So zreteľom na vzťah 
s cisárom Fridrichom III.). 

2011  89 s. 

KOLLÁRIKOVÁ 
Margaréta 

Osvietenstvo a jeho prejavy v periodikách Staré noviny 
literního umění a Solennia. 

2011  79 s. 

KREMMER Filip  Milan Hodža a česko‐slovenské vzťahy v rokoch 1900 až 1914.  2011  67 s. 
KRIVÁ Lenka  Dopisovanie s revolúciou. Politická zmena v dobových listoch 

občanov adresovaných vedeniu VPN. 
2011  62 s. 

LEŠKOVSKÁ Beáta  Okres Stará Ľubovňa v období druhej svetovej vojny.  2011  81 s.  
LIBÁRIK Daniel  Feudálna anarchia v Uhorsku od polovice 13. storočia 

do zlomenia moci oligarchov. 
2011  68 s. 

MOCKOVČIAKOVÁ 
Oľga 

Gustáv Maurícus Reuss a jeho vzťah k Revúcej.  2011  77 s. 

PÚČIK Marek  Údolie Nitrice do polovice 16. storočia.  2011  83 s. 
SLOTOVÁ Veronika  Sociológia v podmienkach komunistického režimu v 50‐tych 

a 60‐tych rokoch 20. storočia. 
2011  77 s. 

STODOLA Ivan  Slovenská politika a Mníchovská dohoda.  2011  84 s. 
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ŠERIKOVÁ Michaela  Obraz nepriateľa vo vybraných slovenských periodikách 
od Stalingradu po Slovenské národne povstanie. 

2011  114 s. 

UHRÍKOVÁ Diana  Ideológia Jána Kollára v kázňach.  2011  91 s. 
VALENT Juraj  Zemská hasičská jednota na Slovensku.  2011  100 s. 
VALKO Juraj  Hlavné problémy živnostníkov na Slovensku 1918 ‐ 1924.  2011  121 s. 
VAŠKO Martin  Sociálna otázka v rokoch 1948 ‐ 1960.  2011  83 s. 
 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
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: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● ● ● 
 
Podobizeň Jána Kollára od Jana Vilímka (1860 – 1938) použitá v úvode pochádza 
z publikácie: České album. Sbírka podobizen předních spisovatelů a spisovatelek českých, 
učenců, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého. Ed. Karel V. 
Rais. Praha : Tiskem a nákladem Josefa R. Vilímka, 1899, s. 70. Dostupné aj na internete: 
<http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=2779468&idpi=19726866> 
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o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Mgr. Eva Benková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jej 
dizertačnej práce je novoveké vinohradníctvo Malých Karpát. Venuje sa tiež dejinám 
hospodárstva na Slovensku v novoveku a regionálnym dejinám stredovekého Gemera 
s dôrazom na šľachtické rody. 
 
 
Mgr. Daniel Gahér 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Odborné 
zameranie: stredoveké dejiny územia západného Slovenska – najmä neskorý stredovek, 
šľachtické rody – grófi zo Svätého Jura a Pezinka, vývoj hradov v Uhorsku, regionálne dejiny 
– dejiny Svätého Jura a Pezinka. 
 
 
Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD. 
vyštudoval dvojodbor archívnictvo – história na FiF UK v Bratislave (1998) a absolvoval 
doktorandské štúdium na HÚ SAV v Bratislave v odbore slovenské dejiny (2009), pôsobí ako 
historik a kurátor fondu medailí v NBS – Múzeu mincí a medailí v Kremnici, venuje sa 
dejinám Kremnice, ako i všeobecne dejinám raného novoveku, zvlášť z aspektu dejín 
každodenného života. 
 
 
PhDr. Tomáš Klokner 
interný doktorand na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa dejinami 
rímskeho principátu, najmä sociálnymi pomermi v 2. storočí n. l. Témou jeho dizertačnej 
práce je alimentačný program ako jedno z najdôležiteších opatrení v domácej politike 
tzv. adoptovaných cisárov. 
 
 
PaedDr. Štefan Kucík, PhD. 
pôsobí ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na slovenské dejiny 19. a 20. storočia s dôrazom 
na dejiny slovenského vysťahovalectva do Spojených štátov amerických a Kanady a dejiny 
amerických a kanadských Slovákov. 
 
 
Mgr. Peter Macho, PhD. 
je historik, pracovník Historického ústavu SAV Bratislava. Venuje sa dejinám Slovenska 
v 19. a 20. storočí, orientuje sa na výskum kolektívnych identít a historickej pamäti, je 
autorom knihy Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu 
v historickej pamäti (2011) a spoluautorom a zostavovateľom publikácie Revolúcia 1848/49 
a historická pamäť (2012). 
 
 
Mgr. Helena Markusková 
je interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK. 
Odborné zameranie – osmanské panstvo na Slovensku v 17. storočí. 
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Mgr. Ľudmila Maslíková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie: stredoveké dejiny, konkrétne cestná sieť v stredoveku v Nitrianskej 
stolici. Venuje sa aj problematike regionálnych dejín dedín a mestečiek v Oravskej stolici. 
 
 
Mgr. Pavol Matula, PhD. 
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