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Ceci n'est pas une pipe 
––––––––––––––––––––––– 
 

                                                        „You will not find the corpse. 
Because I have never possessed the body.“ 

 
Project 2501, Ghost in the Shell, 1995 

 
Otázka digitalizácie historických prameňov je výzvou dnešnej doby. Hoci používanie 
klasických „papierových“ dokumentov má svoju tradíciu a je zaužívané, zvládnutie techniky 
ich manuálneho (či dnes tiež už virtuálneho) vyhľadávania a spracovania patrí 
k elementárnym základom historického remesla, výdobytky technológií tento trend môžu 
aspoň čiastočne zmeniť. 
 
Zmenilo sa toho už naozaj mnoho – všetko je zvlášť výrazné pri spomienke na dnes už zašlé 
časy, ktoré bádateľa ovanú už iba na niektorých pracoviskách. Dril pozná každý: Manuálne 
či skôr vizuálne vyhľadanie každého jednotlivého potrebného (alebo aj nepotrebného) 
prameňa v radoch kartotečných skríň. Vypísanie výpožičného lístku dvojmo (aj 
s „kopirákovým podkladom“, ktorý bolo treba vložiť medzi lístky, alebo v prípade tých 
modernejších bol už na prvom liste žiadanky). Vhodenie žiadanky do správnej schránky. 
A potom už nasledovalo iba čakanie na príslušný dokument, o ktorom sa bádateľ nemal šancu 
dozvedieť či je vypožičaný (čo sa stávalo často) alebo napríklad stratený (stávalo sa). Keď 
teda knihu-zborník-časopis vôbec dostal do rúk, často zistil, až potom čo si ho priniesol 
(zvyčajne na chrbte) domov či na internát, že mu je vlastne nanič (zvlášť ak nemal čas si 
dokument ani prelistovať pri výdajnom okienku s dlhočizným radom za chrbtom). 
 
Dnešný spôsob je naozaj v mnohom pohodlnejší – v online katalógu knižnice si môžeme 
vyhľadať požadovaný dokument, prezrieť si jeho atribúty (a ak je vypožičaný, rezervovaný 
a pod.) a prípadne ho hľadať inde. Pravda tento pokrok sa týka najmä väčších knižníc 
a popravde v menších, regionálnych – lokálnych je skôr záťažou ako pomocou. Pretože 
vyhľadávanie v registroch, alebo len tak manuálne v prezenčných policiach má tiež svoje čaro 
a metóda obsiahnutia fondu tej-ktorej (podotýkam malej) knižnice alebo tzv. hľadanie naslepo 
má tiež zásadné výsledky. Človek iba nesmie byť lenivý a musí si prezrieť každú knihu, ktorá 
ho zaujme názvom. (V dnešnej dobe pravda pri dodržaní pokynov, že sa vytiahnuté knihy 
nemajú bádateľmi zaraďovať naspäť, prelistovanie cca 200 kníh z police a ich následné 
odloženie na odkladací pultík môže privodiť personálu knižnice aspoň malý nervový šok.) 
 
Archívy sú v tomto oveľa konzervatívnejšie. Ich prístup sa líši od pracoviska k pracovisku 
a záleží tiež aký dojem urobí bádateľ na personál. Dôveryhodnosť je vec, ktorá sa iba pomaly 
buduje a rýchlo stráca. Ak budete pravidelne chodiť do toho istého archívu aspoň pol roka 
minimálne na 4-8 hodín denne a budete rešpektovať pokyny personálu, máte vyhrané. Aj 
samotné vyhľadanie potrebného dokumentu sa líši. Sú archívy, ktorých fondy nájdete iba na 
stránkach sprievodcov. Výhodou je, ak boli vydané knižne, lebo vtedy ich nájdete a môžete si 
ich prejsť aj v lepšej knižnici. Špecifickými sú „originálni“ sprievodcovia, ktorých ošúchané 
oslie uši budete musieť ohmatať iba v budove príslušného archívu. Ak sa náhodou nachádza 
aspoň 500 km od vášho bydliska, môžete sa vydať na objavnú dobrodružnú cestu – aj keď 
riskujete neúspech, budete sa aspoň chvíľu cítiť ako Indiana Jones, najmä ak použijete celú 
škálu dopravných prostriedkov – z posledného v rade vytrielite do archívu a s kvapkami potu 
na čele sa pustíte do prezerania prístupného obsahu fondov, aby ste sa čoskoro vrátili na cesty 
(najlepšie posledným spojom). Dnes aj táto romantika upadá, pretože tí inteligentnejší predsa 
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len napíšu dopredu email, kde sa opýtajú, či ich tip na vysnívaný dokument a jeho uloženie 
bol správny. 
 
Kapitolou samou o sebe je hľadenie budovy archívu. Ťažko len pomyslieť ako to bolo 
v minulosti – keď i dnes vyzbrojení GPS navigáciou, zocelení pohľadom na satelitnú mapu 
síce trafíte k budove, ale neviete z ktorej strany sa dostať dnu. Ak náhodou silne prší a vy sa 
dobýjate do nesprávnych dverí, o minimálne nádchu máte postarané. Nie každý archív sa 
vypína ako hrad na kopci, niektoré majú omračujúcu atmosféru zaprášených histórií a iné 
(aspoň zvonka) pripomínajú skôr ústredie drogovo závislých či pelech bezdomovcov. Takmer 
vždy však pre zanieteného bádateľa skrývajú poklady nevýslovnej ceny. 
 
Kedysi bádateľ musel mať vytrénované svaly na rukách, prstoch a zadku, pretože si 
informácie musel doslova „vysedieť“ a ručne prepísať. (Posledný tohoročný pokus 
predstavoval ručný prepis rukopisu o 16 stranách za 3 hodiny a následnú svalovica v pravej 
ruke). Doma bolo treba záznamy zahrnúť do rukopisu (znovu prepísať) alebo to opakovať 
na písacom stroji, prípadne na kartotečnom lístku pre ďalšie použitie. Dnes je možné prepísať 
si texty rovno do digitálnej podoby a ušetriť si nielen jedno prepisovanie, ale i more času 
a energie. Pribudli aj ďalšie užitočné techniky. Text o ktorom nevieme, či ho vôbec 
potrebujeme, si môžeme dať oxeroxovať, alebo tam, kde sa to dá, jednoducho nafotografovať 
digitálnym fotoaparátom. Boli časy, keď na kopírky s obsluhou stávali šóry ľudí, pretože to 
bol jediný rýchly spôsob ako si dáta odniesť so sebou. Potom bolo treba (ak sa nekopírovalo 
jednostranne) zorientovať sa v priam kubisticky pootáčaných stránkach, prípadne si 
skontrolovať či niečo nechýba, je nečitateľné, „odrezané“ a podobne. Pre veľký úspech potom 
bolo treba procedúru opakovať znovu. Niektoré knihy však ani vtedy nebolo možné vkladať 
do kopírky – najmä tie s vysokými väzbami neuveriteľne trpeli. Ak s týmto porovnáme 
dnešné nafotenie doslova všetkého (aj nohavíc, prípadne prstov, prepisiek a pod.) digitálnym 
fotoaparátom v ľubovoľnom počte uhlov pohľadu, zväčšení, priblížení a pod. nostalgická 
slzička v kútiku oka sa okamžite vyparí. Lebo ak sa kedysi spievala pesniška o „chlupatom 
kaktuse“, dnes pre bádateľa platí: „Digitálny fotoaparát mám tak rád, je to môj najlepší 
kamarát“. Len potrebuje aspoň 5MPx, čo dnes zvládne i „My first mobil“. Pár ortodoxných 
môže vyskúšať i použitie skeneru, ale práca s ním je namáhavá, podobná tej 
pri samoobslužnej kopírke, a hlavne pomalá. Pravda na orgiasticky dokonalé zachytenie 
obrazu, najmä obrázkov, je skener neoceniteľný. Dokonalé na istý druh práce sú potom 
veľkoformátové skenery, alebo vyľahčené mobilné verzie. Toto sú už neklamné stopy 
digitalizácie. 
 
Pravú digitalizáciu však predstavujú skutočné digitálne knižnice, miesta, kde nájdete to, čo 
potrebujete bez toho, aby ste sa museli postaviť a dôjsť do knižnice alebo archívu. Takýto 
prístup je o celý level vyššie ako pri obyčajnom online katalógu, lebo okrem atribútov 
dokumentu si ho môžete rovno aj poprezerať. Je pritom zázrak, že na väčšine portálov si 
môžete dokumenty pozerať zadarmo, peniaze pýtajú zväčša zrejme podvodné portály, ktoré 
materiál aj tak ukoristili niekde inde zadarmo. Takže – hledej, šmudlo! Jediným obmedzením 
je filter IP adries na niektorých serveroch, ktorý vás ako cudzinca jednoducho nepustí. 
(Nostrifikáciu cez proxy nezvládne každý na počkanie.) Zvlášť v našich zemepisných šírkach 
sa však rozmáha iný neduh – dokument si síce môžete prezerať online, ale iba v pobočke 
knižnice. Ak sa to týka dokumentov, ktoré sú ešte pod ochranným termínom 70 rokov 
od smrti autora, je to v poriadku, ale aj tu je evidentné, že knihovníci nie sú historikmi, alebo 
sa nenaučili poriadne rátať – niektoré pokojne „voľné“ dokumenty nie a nie sprístupniť. 
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Z portálov služieb je tu celá sada systému Kramerius (už i v 4-tej verzii), ktorý sa rozplemenil 
v českých krajinách za nórske fondy. Pretože každá knižnica či inštitúcia má svoj, treba sa iba 
zorientovať v tejto džungli – výhodou je, že niektoré dokumenty nájdeme aj vo viacerých 
verziách a nie všade rovnako počítajú ochrannú lehotu. Nevýhodou je nutnosť .djvu pluginu 
a fakt, že ak nechcete súbory ťahať po jednom obrázku, do PDF verzie zahrnie iba 20 strán. 
Trest by si zaslúžil i architekt ovládania, na ktoré si každý musí zvyknúť. Fondy obsahujú 
i slovaciká, ktoré si naše knižnice zatiaľ sušia iba pre seba. Digitálny kolos predstavujú služby 
Google Books, ked nájdete celú škálu historických prameňov, ale i uvoľnené náhľady z novej 
literatúry. Súbory sú štandardne vo formáte PDF. Vynikajúcim portálom je Archive.org, ktorý 
poskytuje obrovský počet jednotiek, ochrannú lehotu akoby nepoznal (je možné, že pre 
akademické prostredie sa počíta inak) a aj formátov okrem PDF a DJVU či čistého textu 
ponúka ešte celý stĺpec. Ďalší z portálov nanešťastie práve s IP filtrom pre niektoré lokácie je 
i Haithi Thrust Digital Library, pre obmedzenia však budete vo väčšine prípadov sklamaní 
a súbory sa dajú iba prehliadať, nie ukladať, čo je ďalšou nevýhodou. Je prakticky nemožné 
vymenovať všetky portály (navštívte sekciu Odkazy na stránke KSD), ale spomeňme ešte 
rakúsky systém ANNO, obsahujúci časopisy a noviny (avšak súdruhovia v Rakúsku napríklad 
nevedia sprístupniť Slovenské noviny vydávané vo Viedni!!!, kým Moravské noviny i exotické 
časopisy tam nájdete – od roku 1849 zrejme ešte žije aspoň jeden autor – Matuzalem). 
Samozrejme spomenuli sme oficiálne zdroje – obrovské možnosti ponúkajú ruské stránky, 
kde sa nachádza okrem ruskej asi všetka literatúra vôbec, avšak musíte aspoň čítať azbuku 
či ešte lepšie – vedieť po rusky. Už i naše „odkladacie“ portály obsahujú slušné porcie staršej 
i novšej literatúry v digitálnom stave. 
 
Vráťme sa ale na naše milé Slovensko. Kým u susedov sa veselo pracovalo, u nás donedávna 
všetko „tuhô“ spalo. Univerzitná knižnica v Bratislave síce už dávnejšie sprístupnila napr. 
časť Slovenských pohľadov a rukopisné štúrovské časopisy, čo je však žalostne málo a systém 
stránky je použiteľný iba pre tých najodolnejších bádateľov, ktorí veľmi dobre vedia čo a kde 
hľadajú. Novinkou bolo pred časom nasadenie systému Kramerius (dokonca v češtine!) 
cez ktorý sprístupňuje zopár (!!!) časopisov, no väčšinou aj tak iba na pôde knižnice. 
Našťastie portály okolitých krajín tento obsah zobrazujú bez obmedzení, čím sa ale 
dostávame k otázke – načo je takýto portál pre nás vôbec dobrý. Zobudila sa aj Slovenská 
národná knižnica – prvé lastovičky predstavuje kompletná digitalizácia Riznerovej 
Bibliografie slovenského písomníctva do roku 1900, ktorá nás má asi nalákať na ďalší obsah, 
no zatiaľ ponúka iba rozprávky. Doslova a do písmena. Dobšinského prostonárodné slovenské 
rozprávky. Iba pomaly sa rozbieha, a svojou troškou prispieva, náš systém Hrebenda 2501, 
pretože na to, aby sa stal plnohodnotným mu jednoducho chýbajú podmienky. Ako online 
bibliografia (primárnych prameňov i sekundárnej literatúry), kde si môžete práce rovno 
prezerať či stiahnuť, ale nemá vôbec konkurenciu. 
 
Digitalizácie archívnych prameňov pre novšie obdobia sa zrejme nedočkáme, je to z hľadiska 
archívnych zákonov pomerne chúlostivá vec. Stredovekári sa však k svojim prameňom môžu 
dostať online už teraz. Na nete možno nájsť materiály pre každé obdobie, no kvantita kolíše. 
 
Pripomeňme, že digitalizácia prameňov nepoškodzuje originály, sprístupňuje dokumenty i cez 
hranice (a stovky kilometrov) a ak by aj došlo ku kolapsu internetu, papierové verzie to budú 
istiť. Je teda správnym krokom vpred. Okrem prameňov sa na digitálnej vlne vezie pomerne 
veľa kvalitnej sekundárnej literatúry, lepšie vedecké rady zborníkov a časopisy, vrátane 
karentovaných. Aj tomuto segmentu, ktorý pomáha sprístupňovať výsledky vedy širokej 
verejnosti, treba venovať pozornosť. 

Peter Podolan
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov 
 
Jana Sofková 
 

I. 
 

Pre obyvateľov zeleného ostrova bola vždy typická ich kresťanská viera a je tomu tak 

až dodnes. Íri patria aj v súčasnosti medzi národy s najviac vyvinutým náboženským cítením. 

Faktom však je, že ani dnes presne nevieme, kto boli prví kresťania, kto ich oboznámil 

s kresťanstvom a kedy sa vlastne viera v Krista začala šíriť po ostrove. Tieto a mnohé iné 

otázky zostávajú aj naďalej nezodpovedané. Môžeme len predpokladať, že tak ako 

v ostatných častiach západnej Európy, sa kresťanstvo na ostrov dostalo prostredníctvom 

obchodníkov. 

Jedným z najstarších svedectiev o začiatkoch kresťanstva v Írsku je zmienka v kronike 

Bédy Ctihodného, kde sa dozvedáme o Palladiovi, prvom nám známom biskupovi na írskom 

ostrove. Ako sa v kronike uvádza, v roku 431 mal byť vyslaný pápežom Celestínom I. 

„k Írom veriacim v Krista“.1 Toto je prvá a zároveň jediná zmienka o pôsobení Palladia 

medzi Írmi. Nedozvedáme sa z nej nič podrobnejšie o jeho činnosti medzi ľudom. Napriek 

prítomnosti kresťanstva tu neexistovali žiadne komunity veriacich, preto môžeme 

predpokladať, že práve ich organizácia bola úlohou Palladia. O mieste jeho pôsobenia sa 

takisto polemizuje. Je možné, že účinkoval na území dnešného okresu Wicklow na východe 

Írska, kde sa nachádzajú tri kostoly, ktoré mal údajne založiť, a to v mestách Tigroney, 

Donard a Cilleen Cormac. Do úvahy teda môžeme vziať najmä južnú časť ostrova, tá mala 

totiž na rozdiel od severných častí ostrova obchodné a kultúrne väzby s Britániou a Galiou.2 

Podľa všetkého sa v Írsku dlho nezdržal a odišiel do Škótska, kde zomrel pravdepodobne 

vo Fordunne. Hoci sa na Palladia pre jeho krátky pobyt na ostrove rýchlo zabudlo, je 

nepopierateľné, že pôsobil v Írsku ako biskup ešte pred príchodom oveľa známejšieho 

biskupa, nazývaného aj apoštol Írska, svätého Patrika.3 

                                                 
1 CTIHODNÝ, Beda. Cirkevní dějiny národa Anglů. Kniha I., kap. 13. Praha : Argo, 2009, s. 46. 
2 Možné sú aj cirkevné kontakty Írska s  Galiou. Tieto dohady podporuje práve zmienka o Palladiovi v kronike 
Prospera z Akvitánie. Palladius, ešte ako diakon, odporučil v roku 429 pápežovi Celestínovi I. poslať biskupa 
Germana z Auxerre do Británie vykoreniť pelagiánske kacírstvo. Preto historici spájajú Palladia s cirkevnými 
strediskami v Auxerre v Galii a jeho prítomnosť v Írsku môže dokazovať kontakty  s cirkevnými komunitami 
v Galii. Pozri KENNEY, F. James. The sources for the early history of Ireland. Ecclesiastical. An introduction 
and guide. New York : Octagon Books, 1966, s. 164-165. 
3 FARMER, D. Hugh. Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava : Kalligram, 1996, s. 400. 
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Pre írske cirkevné dejiny, ale aj pre írske dejiny ako také, je najvýznamnejšou 

postavou svätý Patrik. Dlhý čas bol mylne označovaný za jediného apoštola Írska, ktorý 

obrátil celý ostrov na kresťanskú vieru. Hoci je spomedzi všetkých írskych svätcov 

najznámejší, paradoxne sa o jeho osobe veľa nevie. Všetky informácie o jeho živote a o jeho 

pôsobení na írskom ostrove pochádzajú z jeho latinskej autobiografie Vyznanie (Confessio)4 

a z diela List Korotikovým vojakom.5 Ďalšie informácie o Patrikovi sa nachádzajú v dvoch 

dielach až z druhej polovice 7. storočia. Prvé dielo s názvom Životy (Vitae) napísal Tirechán 

okolo roku 670 a druhé dielo s rovnakým názvom vytvoril Muirchú okolo roku 690. Tieto 

diela značne rozširujú poznatky o svätom Patrikovi, ale ich hodnovernosť je otázna.6 

Magonus Sucatus Patricius, viac známy ako svätý Patrik, sa narodil okolo roku 390 

v mestečku Bannavem Taberniae. Mal rímsko-britský pôvod, jeho otec Calpurnius bol 

rímskym dekuriónom. Napriek tomu, že sa narodil do kresťanskej rodiny, samotný Patrik 

nebol kresťanom. Jeho obrátenie na kresťanskú vieru nastalo až v otrockom zajatí v Írsku. 

Ako 16-ročného ho uniesli írski piráti a predali do otroctva v Írsku. Po šiestich rokoch života 

na írskom ostrove, ktoré strávil ako pastier stáda svojho pána, sa mu okolo roku 407 podarilo 

ujsť naspäť do Británie.7 

Ako Patrik vo Vyznaní napísal, po vizionárskom sne, ktorý ho nabádal kázať Božie 

slovo a obracať ľudí na vieru, sa vrátil na ostrov. Kým sa však do Írska vrátil, uplynulo 

od jeho úteku z Írska 25 rokov, počas ktorých sa pripravoval na kňazský stav. Práve toto 

medziobdobie je predmetom rôznych dohadov. Jedna tradícia, zaznamenaná Tírechánom, 

hovorí, že Patrik cestoval Galiou, Itáliou a po ostrovoch v Tyrrhénskom mori. Historici sa 

však viac opierajú o tradíciu, že Patrik strávil toto obdobie v Galii, respektíve v Auxerre 

u svätého Germana.8 Ako dôkazy ich tvrdenia im slúžia samotné Patrikove diela. Patrik ich 

napísal málo uhladenou, elegantnou a veľmi slabou latinčinou, ktorá sa ponášala na latinčinu 

používanú v severnej Galii. 

Jeho opätovný príchod do Írska a počiatok jeho misijnej činnosti bol zdrojom 

mnohých polemík historikov. Historici sa dlho nevedeli zhodnúť, odkedy začala jeho misia 

na Írskom ostrove. Jedni boli verní tradícii a nazdávali sa, že jeho misia prebehla v rozmedzí 

                                                 
4 Latinský text i anglický preklad je dostupný na internete: The Confession of Saint Patrick. In STOKES, 
Whitley. (ed.). CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork College Road, Cork, 
Ireland. [online] Dostupné na intenete: <http://www.ucc.ie/celt> Pozri tiež štúdiu BERSCHIN, W. Ich 
Patricius... Die Autobiographie des Apostels der Iren. In LÖWE, Heinz. (ed.). Die Iren und Europa im früheren 
Mittelalter. 2 vols. Stuttgart : Klett-Cotta , 1982, Vol. 1, s. 9-25. 
5 Z lat. prekladu Epistula ad milites Corotici. In STOKES, ref. 4. 
6 KENNEY, ref. 2, s. 329-335. 
7 St. Patrick. The Confession of Saint Patrick. In STOKES, ref. 4. 
8 RYAN, John. Irish Monasticism. Origins and Early Development. Dublin : The Talbot, 1931, s. 59-60. 
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rokov 432 – 461, iní sa zasa nazdávali, že zomrel okolo roku 420 a preto jeho aktivitu 

na ostrove datovali do 1. polovice 5. storočia.9 Dnes sa však väčšina historikov zhoduje 

s prvým tvrdením a teda, že svätý Patrik bol s najväčšou pravdepodobnosťou aktívny aj 

v druhej polovici 5. storočia. 

Predpokladá sa, že jeho misijná činnosť prebehla najmä v oblasti severovýchodného, 

centrálneho a západného Írska, keďže tieto časti Írska ešte neboli kresťanské. Práve južná 

oblasť Írska, teda Munster a Leinster boli už skôr kristianizované.10 Svätý Patrik si postavil 

sídlo v Armaghu (Ard Macha) v blízkosti Tary, domova najsilnejšieho kráľa v Írsku, a založil 

tam školu a familiu.11 

Svätého Patrika si pripomíname v deň jeho úmrtia, teda 17. marca, avšak rok jeho 

smrti sa nezaznamenal. Za ten sa najčastejšie považuje rok 461. Spomedzi všetkých írskych 

svätcov je práve sv. Patrik najobľúbenejší a najznámejší. 

Patrikovo dielo Vyznanie nemožno považovať za autobiografiu, ako ju poznáme 

v dnešnej dobe. Bolo to skôr vyznanie, ako to napísal aj samotný Patrik. „A toto je moje 

vyznanie, skôr než zomriem.“12 Hovoril viac o Bohu ako o sebe samom a nám tak zanechal 

len málo informácií o svojom živote. Walter Berschin, ktorý sa venuje Patrikovmu dielu, 

vo svojej štúdii vysvetlil trojaký význam slova vyznanie: ako vyznanie viny, vyznanie chvály 

a vyznanie viery.13 

Ďalším jeho dielom je List Korotikovým vojakom, ktorý Patrik napísal ako reakciu 

na vyvraždenie čerstvo pokrstených Írov. Tí boli vojakmi vodcu severnej Británie Korotika 

prepadnutí, povraždení a niektorí odvlečení do zajatia. V tomto liste sa Patrik veľmi 

pohoršoval nad násilným a nemilosrdným aktom vraždy a znásilnenia mladých mužov a žien, 

ktorý bol vykonaný hneď nasledujúci deň po ich pokrstení a pomazaní chrizmou. Svätý Patrik 

bol rozhorčený nad toľkou ľudskou ohavnosťou, ale najviac ho pobúrilo a nahnevalo, 

že páchateľmi boli kresťania. Tento list adresovaný britským kresťanom rovnako využil 

                                                 
9 KOŽIAK, Rastislav. Špecifické črty vývoja kresťanstva a monasticizmu v Írsku v ranom stredoveku. 
In KOŽIAK, Rastislav – MÚCSKA, Vincent (ed.). Rehole a kláštory v stredoveku. Banská Bystrica – Bratislava 
: Chronos, 2002, s. 34. 
10 Ešte pred príchodom svätého Patrika sa na juhu krajiny objavili biskupi, ktorí sa starali o organizovanie 
kresťanov. Okrem už spomenutého Palladia, to bol napríklad svätý Declan z Ardmore, ktorý mal pochádzať 
z kráľovskej rodiny v Írsku. Pápežom Celestínom bol vysvätený za biskupa a poslaný do Írska. Pôsobil v oblasti 
Waterfordu a založil chrám v Ardmore. Pozri POWER, Patrick. Life of St. Declan of Ardmore. Cork : Irish Texts 
Society, 1914, s. 7-16. 
11 Bolo to írske rehoľné spoločenstvo, založené na základoch rodiny. 
12 Z latinského originálu „Et haec est Confessio mea antequam morior“. Pozri BERSCHIN, ref. 4, s. 9. 
13 Z latinského originálu „confessio peccati, confessio laudis, confessio fidei”. Pozri BERSCHIN, ref. 4, s. 9. 
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na obranu svojej kňazskej činnosti. Svätý Patrik sa úplne stotožnil s Írmi a svoj pôvod nebral 

do úvahy, keď písal „Je to snáď hanebná vec, že my sme sa narodili v Írsku?“14 

Patrikovi sa pripisuje aj veľká írska modlitba, nazývaná Pancier svätého Patrika 

(Lorica). Presne tak ako sú spochybňované legendy o svätom Patrikovi, ako vyhnal všetky 

hady z Írska, ako použil ďatelinový trojlístok na vysvetlenie existencie Svätej Trojice, aj táto 

báseň je predmetom diskusií. Možno ju samotný Patrik nenapísal, ale istotne inšpirácia na jej 

napísanie smeruje k nemu.15 

Ďalším významným svätcom zeleného ostrova je svätá Brigita Írska,16 opátka kláštora 

v Kildare. O jej živote nám zanechal mních Cogitosus cenné informácie. Jej životopis napísal 

asi 100 rokov po jej smrti na žiadosť mníchov z Kildare. Vstúpila do rehole veľmi mladá. 

Zaslúžila sa o šírenie kresťanstva na juhu Írska tým, že založila už spomenutý kláštor 

v Kildare v okrese Leinster. O jej živote sa síce vie len málo, ale jej kult v Írsku je 

nespochybniteľný. Sú jej pripisované rôzne zázraky. Dvadsať sestier sa po stáročia staralo 

o udržanie ohňa pri jej svätostánku tak, že vždy jedna sestra bdela celú noc pri ňom. A hoci 

oheň neustále horel, popola nikdy nepribudlo. Oheň obklopoval kruh z krovia, do ktorého 

nesmel vstúpiť žiaden muž, pretože by sa buď zbláznil, alebo by sa mu stalo niečo iné.17 

Často je zobrazovaná s kravou, ako jej leží pri nohách, pretože, ako vravia zachované 

pramene a legendy, bolo možné jej kravy podojiť aj trikrát za deň, aby mali biskupi mlieko 

na pitie. Je patrónkou básnikov, kováčov a liečiteľov. Svätú Brigitu si pripomíname 

24. marca.18 

Dňa 16. mája sa slávi sviatok svätého Brendana, opáta z Clonfertu. Pravdepodobne žil 

v rokoch 486 až 575. Miestom jeho pôsobenia sa stalo západné Írsko, kde založil mnohé 

kláštory. Okolo roku 559 založil kláštor Clonfert v grófstve Galway, kde bol aj opátom, ďalej 

založil kláštor Annadown (taktiež v Galway), Inishadroum v grófstve Clare a Ardfert 

v grófstve Kerry. V západnom Írsku je mnoho geografických názvov spojených práve 

                                                 
14 „V smútku a žiali budem plakať hlasnejšie. Ó najrozkošnejší a najviac milujúci bratia a synovia, ktorých som 
splodil v Kristovi (nedokážem ich spočítať), čo pre vás budem môcť urobiť? Nie som hodný, aby sa mi dostalo 
pomoci od Boha ani ľudí. Bezbožnosť bezbožníkov nad nami zvíťazila. Zaobchádzajú s nami, ako keby sme boli 
cudzinci. Neveria snáď, že sme prijali jeden krst, alebo že máme jedného Boha a Otca? Je to snáď hanebná vec, 
že my sme sa narodili v Írsku?“ Pozri St. Patrik. Letter to Coroticus. [online] Dostupné na intenete: 
<http://www.yale.edu/glc/archive/1166.htm> 
15 Z českého prekladu. Pozri CAHILL, Thomas. Jak Irové zachránili civilizaci. Praha : Pragma, 1998, s. 117. 
16 V literatúre a v prameňoch aj Bridget, Brogid, Brigit, Bride. Pozri KENNEY, ref. 2, s. 357-358. 
17 Gerald z Walesu. Dějiny a místopis Irska. Praha : Aurora, 1998, s. 92-94. 
18 Je zaujímavé, že sviatok svätej Brigity, ktorý sa kedysi slávil 1. februára, mal rovnaký dátum ako takzvaný 
Imbolc, jeden zo 4 hlavných pohanských sviatkov v časoch predkresťanského Írska. V tento deň sa konal ohňový 
obrad pre pohanskú bohyňu Brig. Pre podobnosť mien sa preto Brigita dávala do súvisu s touto bohyňou. Pozri 
KENEY, ref. 2, s. 357. 
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so svätým Brendanom, ako napríklad Brendanov vrch, Brendanov mys, Brendanov záliv 

alebo Brendanov prameň.19 

Samozrejme, nemôžeme nespomenúť veľkého írskeho svätca, opáta Kolumbána 

Staršieho.20 Narodil sa v Gartane (grófstvo Donegal) v írskom klane Ui Neill približne v roku 

521. Aj on zakladal kláštory, napríklad v roku 546 kláštor v Derry, v Durrowe okolo roku 556 

a pravdepodobne aj kláštor Kells. Nezostal však v Írsku, ale spolu s 12 spolubratmi odišiel 

v roku 563 na ostrov Iona21 a tu strávil zvyšok svojho života a do Írska sa vracal len 

na dôležité návštevy. O živote svätého Kolumbána Staršieho sa dozvedáme najviac z prameňa 

svätého Adomnána (rovnako ako svätý Kolumbán Mladší, aj on bol opátom v kláštore 

na ostrove Iona). Kolumbán Starší zomrel v roku 597 tesne pred rannou pobožnosťou, a ako 

to napísal Adomnán, jeho blížiacu sa smrť vycítila nielen jeho komunita, ale aj jeho kone.22 

Nie nadarmo sa Írsko nazýva ostrovom svätcov a učencov. Svätý Patrik, svätá Brigita, 

svätý Brendan a svätý Kolumbán Starší sú štyria najväčší a najznámejší svätí Íri, ktorí sa 

pričinili o organizovanie kresťanstva v Írsku zakladaním kláštorov.23 Práve preto sme 

pozornosť upriamili hlavne na nich. Tvoria však len časť zo všetkých írskych svätcov.24  

Írska monastická cirkev sa odlišovala od cirkvi na európskej pevnine, ktorej správa 

spočívala na diecéznom systéme, v rôznych konkrétnych detailoch týkajúcich sa riadenia 

cirkvi, náboženskej praxe alebo liturgických zvyklostí (ako napríklad sviatosť zmierenia, 

výpočet Veľkej Noci). Tieto rozdiely sa však nikdy netýkali náuky katolíckej cirkvi. V tomto 

stáli Íri vždy verne pri rímskom pápežovi, ako to tvrdí vo svojom liste pápežovi Gregorovi 

írsky svätec a misionár Kolumbán Mladší.25 

                                                 
19 KENNEY, ref. 2, s. 406-420. 
20 V mnohých prameňoch, najmä v írskych, ho nájdeme pod menom Colum-cille. 
21 Ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Okrem názvu Iona, sa môžeme stretnúť aj s pomenovaním I, Hii, 
Hy alebo latinským Ioua. 
22 MOORE, T. M. The second wave: Irish revival and missions in the generations after Patrick and prior to 
the synod of Whitby. In ARMSTRONG, H. John (ed.). Reformation and revival. A Quarterly Journal for 
Church Leadership. Volume 8, Number 4. Fall : ACT 3, 1999, s. 152-156. 
23 Je samozrejmé, že zakladanie kláštorov a kresťanských spoločenstiev sa nezaobišlo bez pomoci ďalších 
nasledovníkov. Hlavne svätému Patrikovi a Brendanovi pripisovali kristianizáciu celého ostrova. Dnes sú však 
tieto názory prekonané. Súčasná literatúra hovorí už pomocníkoch a nasledovateľoch týchto svätcov. 
24 Pre zaujímavosť uvedieme aspoň zopár ďalších opátov; napríklad Adomnán, opát z ostrova Iona; Brendan 
z Birru, opát kláštora v Birre; Ciaran, opát v Clonmacnois (Cluain Mocca Nois), ktorého meno sa vyskytuje aj 
ako Ceran, Kieran, Queran; Finnian, opát z mesta Clonard či Kevin, zakladateľ a opát v Glendaloughu. 
25 „Nos enim sanctorum Petri et Pauli et omnium discipulorum divinum canonem spiritu sancto scribentium 
discipuli sumus, toti Iberi, ultimi habitatores mundi, nihil extra evangelicam et apostolicam doctrinam 
recipientes, nullus hareticus, nullus Iudaeus, nullus scismaticus fuit, sed fides catholica, sicut a vobis primum, 
sanctorum videlicet apostolorum successoribus tradita est, inconcussa tenetur.“ Monumenta Germaniae 
Historica. Epistolae. Epistolarum tomus III. Merowingici et Karolini aevi I. Columbae sive Columbani abbatis 
Luxoviensis et Bobbiensis epistolae IV, Wilhelmus Gundlach, Berolini, apud Weidmannos, 1892, s. 171. 
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Z liturgických zvyklostí spomenieme najmä vykonávanie sviatosti pokánia 

a zmierenia. V ranom období katolíckej cirkvi sa táto sviatosť chápala a uskutočňovala ako 

verejný obrad. Penitenti, teda veriaci konajúci pokánie a vyznávajúci sa zo svojich hriechov, 

boli v tých časoch verejne vylúčení z aktívnej účasti na náboženských úkonoch a obradoch, 

do čoho samozrejme patrilo aj odopretie prijímania Sviatosti Oltárnej. Po určitom a pomerne 

dlhom čase, počas ktorého vykonali biskupom predpísané verejné pokánie za svoje previnenia 

a podstúpili rôzne druhy prísnych trestov, ako bol napríklad pôst či iné „sebatrýznenia“, im 

bola verejne udelená sviatosť zmierenia a odpustenie hriechov.26 V Írsku bolo pokánie 

a sviatosť zmierenia organizované iným spôsobom. Vyvinula sa tu osobitná forma pokánia, 

pri ktorej sa spoveď vykonávala opakovane a súkromne kňazovi (tzv. ušná spoveď) a bolo 

pri tom zachovávané tajomstvo. V Írsku ani samotné pokánie netvorilo súčasť verejnej 

liturgie, ako sa to dovtedy praktizovalo v katolíckej cirkvi na pevnine, ale sa udeľovalo 

súkromne a súkromne sa aj vykonávalo. Pokánie, uložené súkromne spovedníkom a vykonané 

súkromne kajúcnikom, malo teda miernejšiu podobu. Pozostávalo predovšetkým z modlitby, 

umŕtvovania27 a konania dobrých skutkov. Jeho veľkosť závisela, prirodzene, od množstva 

a závažnosti hriechov. Presne stanovené „trestné tarify“ boli stanovené a zaznačované do tzv. 

penitenčných kníh – penitenciálov. Penitenciále boli akýmisi príručkami, sprievodcami, 

či manuálmi pre spovedníkov. Pomáhali im určovať presný a konkrétny druh pokánia 

za konkrétny hriech. Írska penitenčná prax sa prostredníctvom írskych mníchov rozšírila 

po celom kontinente a postupne sa presadila do celej cirkvi.28 

Významný vplyv na formovanie charakteru írskej cirkvi zohrávala skutočnosť, 

že Írsko nemalo skutočné mestá. Tunajšie kresťanstvo sa teda nemohlo utvárať ako viera 

mestského typu, ako to bolo v prípade Itálie alebo niekdajšej rímskej provincie Galia, kde sa 

práve mestá stali základnými bodmi vznikajúcej cirkevnej infraštruktúry založenej 

na biskupstvách. Írsko totiž nikdy nepatrilo do zväzku Rímskej ríše, ako to bolo v prípade 

Anglicka. Ostrov bol rozdrobený medzi jednotlivých kráľov a ich klany, ktorých počet bol 

niečo vyše dvadsať. Írske obyvateľstvo, striktne vidiecke, im podliehalo a to umožňovalo 

kráľom nadobudnúť veľký význam.29 

                                                 
26 RYAN, ref. 8, s. 356-357. 
27 Umŕtvovaním sa snaží veriaci kajúcnik asketicky ovládať svoje telo, zmysly, pudy a zlé sklony 
sebazapieraním a odriekaním, ktoré je spojené s telesnými kajúcimi skutkami. Pozri VRAGAŠ, Štefan et al. 
Teologický a náboženský slovník. II diel (L-Ž). Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008, s. 355 (Autor 
príslušného hesla Š. Vragaš). 
28 KENNEY, ref. 2, s. 238. 
29 BITEL, Lisa M. Isle of the saints. Monastic Settlement and Christian community in early Ireland. London : 
Cornell University Press, 1993, s. 2. 
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V 5. storočí príchodom Palladia, svätého Patrika a ďalších rehoľníkov sa začali 

budovať v Írsku organizované spoločenstvá, ktoré mali združovať kresťanov. Podkopávali ale 

moc kráľov v jednotlivých častiach ostrova. Niet sa preto čo čudovať, že pri svojich misiách 

museli svätci zažívať veľké príkoria. No v ich činnosti sa im darilo a počas 6. a 7. storočia sa 

zakladali kláštory po celom Írsku. Nadobudli veľký význam v neprospech írskych kráľov 

a tak mali až do 12. storočia, kedy sa začala britská invázia do Írska, veľký vplyv v politickej 

a kultúrnej oblasti.30 

Kláštory sa na území Írska stavali v blízkosti dôležitých ciest a na miestach s dobrou 

pôdou v obývaných častiach ostrova. Kvôli absencii ústrednej moci a mestských sídiel, sa 

írske kláštory stali pre svoje široké okolie centrami nielen náboženstva, ale aj obchodu, 

remesiel a v neposlednom rade aj kultúry a vzdelanosti. V súdobých prameňoch sa označovali 

rozličnými výrazmi, či už írskymi termínmi eclais, domnach, tempull, reiclés alebo latinskými 

ecclesia, cellula, oratorium, monasterium či dokonca civitas, čo potvrdzuje už povedané, 

že kláštory v Írsku prevzali funkciu sídelných aglomerácií.31 

Írska monastická architektúra sa vo veľkej miere odlišovala od kláštorov 

na kontinente. Vnútorný priestor kláštora bol ohradený kláštornou ohradou pripomínajúcou 

skôr opevnený val, ktorý mal chrániť samotných mníchov, ale aj relikvie zakladateľa kláštora. 

Mnísi veľmi starostlivo ochraňovali prístup k relikviám, nie každý mohol pristúpiť k svätému. 

Táto ohrada bola prevažne kamenná, často stavaná spolu s priekopou a podľa bohatstva 

komunity mala viacero múrov, ktoré obkolesovali kláštornú osadu.32 Za ohradou centrálne 

miesto zastával kostol a samozrejme hrob alebo svätyňa s telesnými pozostatkami či inými 

relikviami svätca. Kostoly boli orientované tak, ako to bolo vo všeobecnosti zvykom aj inde, 

v smere východ – západ, s oltárom smerujúcim k Jeruzalemu a dverami umiestnenými 

na západnom konci stavby.33 V tejto centrálnej časti sa nachádzali aj cintoríny, kde boli 

pochovávaní obyvatelia kláštornej osady. Na tomto mieste mohli spočinúť aj pozostatky 

patróna komunity, ale najčastejšie mu pre jeho dôležitosť vyčlenili špeciálne miesto v kostole, 

už v spomenutej svätyni.34 Vo vnútri osady sa nachádzali aj cely pre tamojšie obyvateľstvo. 

Boli to kamenné domčeky alebo drevené chatrče. Krásnym dokladom sú takzvané clochán – 

staré írske chatrče v tvare včelích úľov, obyčajne postavené z kameňa bez použitia malty 

                                                 
30 Early Irish Monasteries. [online] Dostupné na intenete: 
<http://www.nd.edu/~ikuijt/Ireland/Sites/cnoetzel/Theme/monindex.htm> 
31 BITEL, ref. 29, s. 57-58. 
32 Tamže, s. 57-59. 
33 Early Irish Monasteries, ref. 30. 
34 BITEL, ref. 29, s. 66-67. 
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so strechami z nasucho kladených kamenných článkov.35 Väčšie a bohatšie komunity mali 

okrem kostola, svätyne a obytných domov aj ďalšie budovy, napríklad školu, skriptórium, 

hospic, dielne a mnohé iné. 

Špeciálnym druhom architektúry typickým pre írske kláštory sú kruhové veže. Stavali 

sa v blízkosti chrámov hlavne od 10. do 12. storočia. Boli to vysoké, okrúhle, smerom nahor 

sa zužujúce veže, často s kónickou strechou postavené z kameňa a malty. Typickým znakom 

týchto veží bol ich okrúhly tvar, vstupné dvere umiestnené vysoko nad povrchom zeme a štyri 

okná (každé nachádzajúce sa na jednej zo svetových strán) priamo pod kónickou strechou. 

Pôvodne sa používali ako zvonice, po írsky cloicteach, napríklad na zvolávanie kláštornej 

komunity na modlitbu, alebo ako varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom.36 

Typickým znakom sú aj írske kríže vyvíjajúce sa nezávisle pravdepodobne od 8. až 

do 9. storočia. Ich poznávacím znamením je, že vodorovné ramená kríža s kolmým brvnom 

spája kruh. Mnoho krížov má bohaté dekorácie so špirálami a pletencami. Mnísi ich 

s najväčšou pravdepodobnosťou používali ako nástroje pri vyučovaní a kázaní. Taktiež mohli 

slúžiť ako hraničné znaky pre kláštorné lokality, pretože mnohé z nich sú pravidelne 

situované okolo vonkajších okrajov kláštornej ohrady.37 

Spočiatku sa írska cirkev začala formovať tak ako na pevnine,38 no o sto rokov neskôr, 

po zavedení kresťanstva v Írsku, už bola tunajšia situácia celkom iná. Základom cirkevnej 

správy v Írsku sa stali kláštory. Každý významnejší írsky kostol bol kláštorným kostolom.39 

Dovtedy existujúce biskupstvá sa zreorganizovali podľa vzoru kláštorov, to znamená, že ich 

biskupi sa stali aj kláštornými opátmi. Významné kláštorné centrá zakladali nové kláštory, 

prípadne si pod svoju právomoc podriaďovali iné, dovtedy jestvujúce, založené tým istým 

svätcom, a tak vznikali kongregácie, združenia kláštorov tvoriace farnosť (paruchia), ktoré sa 

stali strediskami náboženského života v Írsku. Miesto biskupstva s diecézou, či farnosťou, 

ktorá mu podliehala, prevzali úlohu biskupstva kláštory a ich farnosti.40 Vytvorili sa tak 

                                                 
35 Dodnes živým príkladom tohto typu architektúry sú kláštorné domčeky na ostrove Skellig Michael (Sceilig 
Mhichíl). Pre svoju extrémnu polohu na odľahlom kamennom ostrove, bičovanom vysokými vlnami studeného 
Atlantického oceánu, sa zachovali v neporušenom stave až do súčasnosti. 
36 Early Irish Monasteries, ref. 30. 
37 Tamže. 
38 Najstarší kristianizátor Írska, Palladius, ktorý bol do krajiny poslaný v roku 431, sa v dokladoch označoval ako 
„prvý biskup Írom veriacim v Krista“. Biskupom sa nazýval aj sv. Patrik: „Patricius peccator indoctus, scilicet 
Hiberione constitutus episcopum me esse fateor.“ Epistola sancti Patricii ad christianos Corotici tyranni 
subditos. In STOKES, ref. 4. 
39 KENNEY, ref. 2, s. 291. 
40 Názov a pojem „parochia“ treba v tomto konkrétnom prípade chápať v širšom význame ako väčšie územie, 
diecézu. V podobnom širšom význame sa niekedy chápala parochia aj v ranostredovekom Uhorsku. Porovnaj 
„septem episcoporum parochias“, (824-827), MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovaciae I. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971, s. 5, č. 4+++. 
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kláštorné farnosti na čele s opátom materského kláštora, na ktorého území bol pochovaný 

svätec, uctievaný ako jeho zakladateľ. Kláštorná farnosť alebo paruchia však nebola 

teritoriálnou jednotkou, akou bola farnosť na európskom kontinente. V írskom prípade to bolo 

inak, do kláštornej farnosti totiž patrili viaceré kláštory, z ktorých niektoré sa nachádzali dosť 

ďaleko od materského kláštora. 

Írsky model cirkevnej správy bol teda modelom monastickým. Biskupi ale napriek 

uvedenému v Írsku jestvovať neprestali. Ich postavenie však bolo oslabené v prospech opáta. 

Opát nazývaný abb (z lat. abbas) alebo pater mal kňazské svätenie. Stávalo sa občas, 

že zastával aj funkciu biskupa, no častejšou praxou bolo, že túto funkciu držal v rukách 

mních, ktorého tým poveril samotný opát. Tento mních, aj keď bol vo funkcii biskupa sa stal 

opátovým podriadeným, pretože ho k tomu zaväzovali vlastné rehoľné sľuby. Do jeho 

kompetencie však patrili len niektoré záležitosti obmedzujúce sa na obradné, liturgické 

funkcie ako bola vysviacka nových kňazov, alebo aj biskupov,41 či vysviacanie nových 

kostolov a pod. Významnú časť biskupských kompetencií si ponechal pre seba opát. Išlo 

predovšetkým o uplatňovanie správnej jurisdikcie. Správa kláštornej farnosti a donucovacia 

právomoc nad podriadenými bola v jeho rukách.42 

Rozdiel medzi írskym a pevninským mníšstvom sa prejavil aj v postoji voči ženám. 

Kým iné kresťanské kláštory vo veľkej miere izolovali ženy od možnosti zastávať vedúce 

posty v riadení cirkevných inštitúcií a zamedzovali priateľstvá s mužmi, írska cirkev 

ovplyvnená pohanskou keltskou vierou, že ženy sú rovné mužom a majú podobné práva ako 

oni, podporovala ambície žien a ich uplatnenie v náboženskom živote. Tak sa niekedy 

stretneme s prípadmi, keď ženy – abatyše uplatňovali právomoc nad mužmi v dvojitých 

kláštoroch (mužských a ženských) nielen v Írsku, ale i v Británii, či v niekdajšej Galii. Ženy 

ako abatyše mohli dokonca vykonávať i biskupskú jurisdikciu. Bol to prípad biskupského 

sídla v Kildare, ktoré podliehalo veľkému kláštoru svätej Brigity spoločne spravovanému 

biskupom i abatyšou.43 

 
 
 
 
 

                                                 
41 Špecifikom írskych pomerov bolo, že vysviacku nového biskupa smel uskutočniť aj jeden biskup, 
čo odporovalo kanonickým predpisom vyžadujúcim v tejto veci prítomnosť aspoň troch osôb s biskupským 
svätením. 
42 KENNEY, ref. 2, s. 292-292. 
43 RYAN, ref. 8, s. 171; DAWSON, Christopher. Zrození Evropy: Úvod do dějin evropské jednoty. Praha : 
Vyšehrad, 1994, s. 171. 
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II. 
 
Jedným z druhov asketizmu, ktorý vyznávali írski mnísi, bolo náboženské putovanie 

(„peregrinatio religiosa“). Takto boli predurčení k misionárskemu pôsobeniu, ktoré ich 

preslávilo v kontinentálnej Európe. Ideál putovania predstavujúci pre nich istý spôsob 

umŕtvovania či nekrvavého mučeníctva, realizovali vo forme intenzívnej misijnej činnosti 

na európskom kontinente. Šírením Božieho slova medzi pohanmi alebo v krajoch, 

kde kresťanstvo ešte nezapustilo hlbšie korene, napodobňovali samotných apoštolov, ktorých 

Kristus vyslal do celého sveta, aby šírili jeho zvesť o ňom – evanjelium. Najznámejší írsky 

misionár, svätý Kolumbán Mladší, sa vyjadril o tom, aký život by sme mali viesť na tomto 

svete: „Na zemi pre nás niet žiadneho domova, pretože náš Otec je na nebesiach, preto sa 

musíme po svete rýchlo náhliť a, riadení zhora, nepreceňovať prítomnosť, na mysli mať vždy 

veci nebeské a pozemskými opovrhovať.“44 Sám tento svoj ideál uskutočňoval vlastnou 

misionárskou aktivitou.45 

Život v cudzine, v samote, akoby vo vyhnanstve nebol medzi Írmi ničím 

nezvyčajným. Naopak, v ranej írskej spoločnosti boli ľudia často vystavovaní podmienkam 

života vo vyhnanstve. Tento zvyk, či táto črta írskej povahy sa prejavovala od najstaršieho 

obdobia až do moderných čias. Masové vysťahovalectvo Írov v 19. a v prvej polovici 

20. storočia je toho výrečným dokladom. Podobné to bolo aj v stredoveku. V staroírskom 

právnom systéme sa nachádzajú tresty za prečiny, ktoré ukladajú previnilcom život mimo 

kráľovstva alebo život mimo ostrova. Túto formu trestu potom prevzali do svojho repertoáru 

aj mnohé írske penitenciále.46 Írski mnísi však samotu, opustenosť a putovanie nechápali ako 

trest. Život vo vyhnanstve si mnohí vybrali dobrovoľne, ako Kristus vzal na seba kríž 

a obetoval sa za ľudstvo, tak aj oni ako verní Kristovi nasledovníci putovali pre Krista 

(„peregrinatio propter Christum“). 

Napodobňovanie Krista sa prejavilo aj vo forme putovania. Misionári vydávajúci sa 

na misijnú činnosť na kontinent obvykle odchádzali v skupinkách po 12 mníchoch s trinástym 

na čele, ktorý ich viedol. Táto prax mala symbolizovať činnosť Krista a jeho 12 apoštolov. 

                                                 
44 Columbanus: Instructio VIII, 4. Pozri ANGENENDT, Arnold. Die irische peregrinatio und ihre Auswirkungen 
auf dem Kontinent vor dem Jahre 800. In LÖWE, ref. 4, s. 52. 
45 Kolumbán sa svojou túžbou po putovaní pripodobňoval starozákonnému Abrahámovi, ktorému Boh nariadil: 
„Odíď zo zeme svojej a od príbuzenstva svojho a z otcovského domu svojho do zeme, ktorú ti ukážem“, Pozri 
Genezis 12, 1. Tak to aspoň tvrdí jeho životopisec Jonáš z Bobbia. IONAS. Vitae Columbani liber I. Cap. 4. 
In KRUSCH, Bruno. (rec.). Manumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum. Hannoverae 
et Lipsiae : impensis Bibliopolii Hahniani, 1905, s. 159. 
46 Takéto nariadenie nájdeme aj v regule svätého Kolumbána: „Si quis laicus periuraverit, si per cupiditatem hoc 
fecerit ... Si autem non per cupiditatem, sed mortis timore hoc fecerit, in annis inermis exul paeniteat in pane 
et aqua“ Columbanus, Paenitentiale, 20. In STOKES, ref. 4. 
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Medzi najvýznamnejšie misijné skupiny patrili: už spomínaný svätý Kolumbán Starší, ktorý 

v roku 563 odišiel s 12 spoločníkmi na ostrov Iona ležiaci na západnom pobreží Škótska, 

svätý Mohonna nazývaný aj Makarius alebo Mauricius, ktorého Kolumbán Starší vyslal 

k Piktom, ďalej svätý Kolumbán Mladší s dvanástimi bratmi pôsobiacimi od roku 612 

na území Franskej ríše (dnešné Francúzsko, Nemecko), svätý Kilián s dvanástimi druhmi 

vyvíjajúci od roku 680 apoštolskú činnosť vo Fransku, svätý Eloquius kristianizujúci od roku 

680 v Belgicku, svätý Rudbert alebo Rupert od roku 700 s 12 mníchmi v Bavorsku, svätý 

Wilibrord od roku 692 vo Frízsku a svätý Forannan zdržujúci sa od roku 970 pri belgických 

hraniciach.47 

Pôsobenie írskych mníchov ako Kristových misionárov sa začalo v roku 563 misiou 

svätého Kolumbána Staršieho medzi keltskými Piktami v Škótsku, kedy bol založený kláštor 

Iona ležiaci na skalnatom ostrove pri západnom pobreží Škótska. Z tohto významného 

monastického centra potom Kolumbán Starší a jeho nasledovníci obrátili na vieru pohanských 

Piktov a v priebehu niekoľkých desaťročí rozšírili Kristovu zvesť aj ďalej, na juh, 

do anglickej Northumbrie.48 Z Iony vyslaný biskup Aidan tu v roku 635 založil kláštor 

Lindisfarne. Z tohto ostrova na východnom pobreží Aidanovi nasledovníci Finan a Colmán 

dokončili pokresťančovanie tejto oblasti.49 

Šírenie kresťanstva írskymi mníchmi pokračovalo aj ďalej, do Mercie v strede 

Anglicka a do Essexu, medzi východných Sasov, no v tejto dobe prišli Íri do konfliktu 

s prívržencami „rímskej“ misie vyslanej do Anglicka pápežom Gregorom Veľkým. 

Benediktínsky mních Augustín tu založil cirkevné stredisko v Kente a rímski misionári 

vzápätí obvinili Írov zo zavádzania nesprávnych zvyklostí do kresťanskej praxe. Išlo 

predovšetkým o otázku odlišného výpočtu termínu Veľkej Noci. Konflikt vyvrcholil 

na synode vo Whitby v roku 664. Prevahu na nej získala „rímska“ strana, ktorá aj s pomocou 

svetskej moci (Oswiu, kráľ Northumbrie sa priklonil k „rímskym“ misionárom) dosiahla, 

že vplyv a pôsobenie írskych mníchov v Anglicku sa ukončilo. Írski misionári boli z krajiny 

vytlačení a sústredili sa na činnosť na európskej pevnine.50 

Najstaršou kláštornou fundáciou na kontinente je Säckingen v Bádensku založený už 

koncom 5. storočia svätým Fridolínom, ktorý podľa všetkého založil aj kláštor v Kostnici 

                                                 
47 SCHAFF, Philip. History of the Christian Church. Volume IV: Medieval Christianity. A.D. 570-1073. 1882, 
s. 59-60. [online] Dostupné na intenete: <http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc4.i.ii.x.html> 
48 KENNEY, ref. 2, s. 224. 
49 BULLOUGH, A. Donald. The Missions to the English and Picts and their Heritage (to c. 800). In LÖWE, 
ref. 4, s. 80-98. 
50 O priebehu kresťanskej misie medzi Piktami informuje Adamnán vo svojom živote svätého Kolumbu a Beda 
Ctihodný v Cirkevných dejinách anglického národa. 
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(Konstanz).51 Avšak až o storočie neskôr sa kristianizačná aktivita zintenzívnila v osobe 

svätého Kolumbána Mladšieho, ktorý v roku 591 so svojimi druhmi začal kresťanskú misiu 

na území Franskej ríše.52 Burgundský kráľ Guntram mu poskytol miesto na život 

v rozpadnutej rímskej pevnosti Annegray v pustatine pohoria Vogézy (dištrikt Haute-Saône), 

kde tento svätec založil prvý kláštor. Jeho príkladný život k nemu priviedol čoskoro mnohých 

nasledovníkov, takže sa musel poobzerať po vhodnejšom mieste na ich usadenie. Vybral si 

lokalitu vzdialenú asi 13 kilometrov na východ, rímsku pevnosť Luxovium, na ktorej troskách 

postavil so svojimi spoločníkmi slávny kláštor Luxeuil. Ani ten však nestačil pojať všetkých 

potenciálnych adeptov mníšskeho života. Kolumbán Mladší dal preto postaviť tretí kláštor asi 

6 kilometrov na severozápad odtiaľ zvaný Fontaines.53 

Pôsobenie írskych mníchov na území Franskej ríše so sebou prinieslo aj nedôveru 

a závisť domáceho kléru. Franskí duchovní útočili na Kolumbána Mladšieho z rôznych 

dôvodov,54 no hlavne kvôli tomu, že sa pridržiaval írskeho počítania Veľkej Noci. 

Na synodách zvolaných franským duchovenstvom si biskupi presadili úplnú právomoc 

nad opátmi na území ich diecézy a odmietli írsky výpočet Veľkej Noci ako nesprávny 

a nekánonický. Kolumbán Mladší stratil aj podporu svojho svetského patróna, takže sa musel 

presunúť na iné miesto. Po dlhšom putovaní územím Galie, počas ktorého sa dostal aj 

na územie dnešného Švajčiarska, prešiel v roku 612 cez Alpy do severného Talianska, kde ho 

prijal longobardský kráľ Agilulf. Ako útočisko mu poskytol kus zeme na úpätí Apenín medzi 

Milánom a Janovom pri rieke Trebii. Tu Kolumbán Mladší založil známy kláštor Bobbio. 

Spomienkou na jeho pobyt v tomto kraji nesie dodnes mestečko San Colombano, kde sa vraj 

podľa tradície zastavil a kázal ľuďom Božie slovo.55 

                                                 
51 V poslednej dobe sa však jeho írsky pôvod – už aj kvôli jeho nemeckému menu – spochybňuje. Pozri: 
MÜLLER, Wolfgang. Der Anteil der Iren an der Christianisierung der Alemannen. In LÖWE, ref. 4, s. 336-337. 
52 Poznatky o jeho živote nám sprostredkoval mních Jonáš z talianskej osady Susa autor životopisného diela 
„Vita Columbani“, ktorý pôsobil v kláštore Bobbio založenom Kolumbánom. 
53 SCHÄFERDIEK, Knut. Columbans Wirken im Frankenreich (591-612). In LÖWE, ref. 4, s. 177. 
54 Vážnym dôvodom na konflikt medzi írskymi misionármi a katolíckou hierarchiou Franskej ríše bolo 
pôsobenie množstva potulných írskych kňazov a biskupov („episcopi vagantes“) vykonávajúcich svoju činnosť 
bez akejkoľvek kontroly a podriadenosti. V Írsku bolo zvykom, že biskupi vykonávali svoje funkcie bez toho, 
aby boli zaradení do cirkevnej organizácie a spravovali zverenú diecézu, ale v „diecéznej“ cirkvi na kontinente 
bola takáto prax anomáliou. KENNEY, ref. 2, s. 518. Predmetom kritiky bola aj osobitá íska prax vysluhovania 
niektorých sviatostí, napríklad krstu. Íri totiž obyčajne krstili obyčajnou, nepožehnanou vodou, čo sa priečilo 
cirkevnej praxi na kontinente. Týmto problémom sa zaoberala aj synoda na brehoch Dunaja v roku 796, podľa 
ktorej nevzdelaní duchovní (clerici illiterati) pôsobiaci ako misionári krajiny Avarov i Slovanov krstili 
namáčaním do vody bez Vyznania viery a vyhlásenia, že to robia v mene svätej Trojice. Týmito klerikmi by 
mohli byť íroškótski misionári, čo je jeden z nepriamych dokladov o ich prítomnosti i na našom území. 
RATKOŠ, Peter. Kristianizácia Veľkej Moravy pred misiou Cyrila a Metoda. In Historický časopis, 1971, roč. 
19, č. 1, s. 74. 
55 KENNEY, ref. 2, s. 188. 
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V Kolumbánovom (Ml.) diele pokračovali aj jeho žiaci. Svätý Gál pôsobil na území 

dnešného Švajčiarska, svätý Deicolus z Lure v Burgundsku, svätý Valér z Leucone v Pikardii. 

Svätý Gál ako Kolumbánov (Ml.) nasledovník kázal Božie slovo na území Suébov 

a Alamanov (Švábov), resp. vo Švajčiarsku, v okolí Zürišského jazera a jazera Kostnica (nem. 

Konstanz). Podľa svedectva Gálovho životopisu dal tento svätec v osade Tuggen vypáliť 

pohanskú svätyňu a zahodil obraz pohanských bohov do Zürišského jazera. K podobnému 

opatreniu pristúpil aj v osade Bregenz, ktorej kostol bol znesvätený pohanskými obrazmi. Gál 

ich dal zničiť a odhodiť do Kostnického jazera.56 V horskej pustatine pri Steinachu si 

vybudoval pustovňu, na mieste ktorej bol po jeho smrti vybudovaný kláštor zasvätený jeho 

menu: Sankt Gallen. Kláštor v Sankt Gallene však nebol írskym kláštorom, hoci v tamojšej 

mníšskej komunite boli početne zastúpení aj Íri.57 

V severozápadnej časti Franskej ríše, na území dnešného severného Francúzska 

(v Pikardii), Flámsku a v Belgicku sa írska misia uskutočňovala od začiatku 7. storočia 

v osobe spomínaného Kolumbánovho (Ml.) nasledovníka Valéra z Leucone, ďalej 

prostredníctvom mníchov Caidoca, Fricora a ich žiaka Riquiera, potom svätých Eloquia 

a Amanda, ktorý bol síce pôvodom z Akvitánie, no pripojil sa k írskemu mníšstvu a napokon 

svätého Fursu, zakladateľa kolónie írskych mníchov v Péronne („Perrona Scottorum“), ktorá 

sa stala centrom vyžarovania írskeho vplyvu v týchto končinách, a jeho brata Foillana 

fundátora kláštora vo Fosses pri Namure vystupujúceho v dokladoch ako „monasterium 

Scottorum“.58 

Pôsobenie írskych misionárov zasiahlo aj oblasť Franska. Kresťanstvo sa tu síce 

rozširovalo už skôr, nemalo však pevné korene, preto prítomnosť írskych duchovných a ich 

kristianizačná aktivita bola opodstatnená. Dokazuje to príbeh svätého Kiliána, ktorý sem 

prišiel z Írska so svojimi 12 druhmi koncom 7. storočia.59 Dostal sa do oblasti Würzburgu, 

kde začal s povolením pápeža obracať pohanských Frankov na vieru. V tejto svojej činnosti 

bol pomerne úspešný, podarilo sa mu pokrstiť aj celú kniežaciu rodinu. Čoskoro sa však 

dostal do konfliktu s kniežaťom Gozbertom, ktorého kritizoval pre jeho manželstvo s vdovou 

po vlastnom bratovi. Gozbert dal kvôli tomu Kiliána spolu s jeho druhmi zavraždiť. Na hrobe 

mučeníkov sa čoskoro začali diať zázraky, vďaka čomu sa z tohto miesta stalo cirkevné 
                                                 
56 Podrobnosti o živote a skutkoch svätého Gála nám prinášajú jeho tri životopisy. Pozri Vita Galii confessoris 
triplex. In KRUSCH, Bruno. (ed.) Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merowingicarum IV. 
(Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici). Hannoverae – Lipsiae, 1902, s. 251-256, 256-280, 280-337. 
57 MÜLLER, ref. 51, s. 340. 
58 KENNEY, ref. 2, s. 500-510. 
59 Príbeh mučeníckej smrti svätého Kiliána pozri: Passio Kiliani martyris Wirziburgensis. In LEVISON, 
Wilhelm. (ed.). Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merowingicarum V. Hannoverae et Lipsiae, 
1910, s. 711-728. 
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centrum – sídlo biskupstva.60 Pôsobenie Írov na území južného Nemecka zanechalo dodnes 

svoju stopu v slovnej zásobe. Nemecký pozdrav používaný v tejto oblasti „Grüß Gott“ má 

zrejme svoje korene v írskych kláštoroch, kde sa mnísi zdravili pozdravom: go mbeannaighe 

Dia dhuit („Nech Ťa Boh žehná“).61 

Prítomnosť írskych mníchov na území Bavorska už v 7. storočí dokazujú okrem 

viacerých náznakov – ako sú napríklad špecifické patrocíniá rozšírené v Írsku (sv. Peter, 

sv. Salvátor), úcta k svätým a pod. – aj písomné pramene. Kolumbánov (Ml.) životopisec 

Jonáš spomína, že dvaja Kolumbánovi žiaci, mnísi z kláštora Luxeuil, Agilus a Eustasius, 

napĺňajúc odkaz ich učiteľa, šírili v týchto krajoch kresťanstvo.62 Írskeho pôvodu bol zaiste 

salzburský biskup Virgil a podľa všetkého aj biskup Rupert. Mnísi írskeho pôvodu pôsobili 

v 8. storočí v bavorských kláštoroch Chiemsee a Tegernsee. Doklady írskych vplyvov 

prejavujúcich sa v pisárskej škole svätého Emeráma v Rezne (nem. Regensburg) vedú 

k teóriám o prítomnosti írskej mníšskej komunity i v samotnom sídle bavorských vojvodov. 

Írski duchovní pôsobiaci v Bavorsku sa zaslúžili o ďalšie rozšírenie kresťanstva na východe 

a juhovýchode vojvodstva a rovnako tak medzi slovanskými kmeňmi žijúcimi v tejto oblasti 

alebo pohanskými Avarmi.63 

Kláštory, ktoré vznikli v priebehu misií írskych kristianizátorov na viacerých miestach 

západnej Európy a ktoré sa vo svojom živote riadili regulou svätého Kolumbána Mladšieho 

však čoskoro prešli na pravidlá mníšskeho života ustanovené svätým Benediktom. Viaceré 

z týchto kláštorov prijali benediktínsku regulu hneď pri svojom založení. Koncom 

11. storočia vzniklo na území Nemecka niekoľko kláštorov určených výlučne pre írskych 

mníchov (nem. Schottenklöster). Okolo roku 1072 založil Marianus Scotus (írs. Muiredach) 

v Rezne írsky kláštor svätého Petra známy ako Weih-Sanct-Peter. Jeho krajania vzápätí 

nasledovali tento príklad a pokračovali v zakladacej aktivite. V priebehu storočia vznikli 

ďalšie kláštory: svätého Jakuba v Rezne (1090), s rovnakým zasvätením vo Würzburgu 

(1134), svätého Egida v Norimbergu (1140), svätého Jakuba v Kostnici (1142), Panny Márie 

vo Viedni (1155), svätého Mikuláša v Memmingene (1168), svätého Kríža v Eichstätte (1183) 

a priorstvo v Kelheime (1231). Tieto kláštory vytvorili osobitnú kongregáciu ustanovenú 

pápežom Inocentom III. v roku 1215, na čele ktorej stál opát kláštora sv. Jakuba v Rezne ako 

                                                 
60 WENDEHORST, A. Die Iren und die Christianisierung Mainfrankens. In LÖWE, ref. 4, s. 319-321. 
61 Tamže, s. 325. 
62 „Eusthasius ... magistri praeceptum implere parat, ut gentes quae vicinae erant fidei pabulo aleretur ... 
ad Boias, qui nunc Baioarii vocantur, tendit ... plurimos eorum ad fidem convertit.“ IONAS, ref. 45, s. 243-244. 
63 KOLLER, Heinrich. Die Iren und Christianisierung der Baiern. In LÖWE, ref. 4, s. 365. 
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generál. Írske kláštory v Nemecku však postupom času z rôznych dôvodov upadali a boli 

prevzaté Nemcami.64 

Koniec írskeho monasticizmu na smaragdovom ostrove nastal v 12. storočí 

po normanskej expanzii do Írska. Toto územie sa stalo súčasťou Anglicka a to začalo 

presadzovať reformy aj v cirkevnej oblasti. Čoraz častejšie sa začali ozývať hlasy, ktoré túžili 

po reforme írskej cirkvi. Najmä Gerald z Walesu sa sťažoval na kláštorný úpadok írskych 

kláštorov. V roku 1142 prišla do Írska rehoľa cistercitov a to bol začiatok konca írskeho 

monasticizmu. 

Reformné snahy írskej cirkvi sa docielili presadením kontinentálneho monasticizmu. 

Definitívny zánik írskeho monasticizmu nastal po dvoch cirkevných synodách v polovici 

12. storočia – v Ráith Bresaile v roku 1111 a v Kellse v roku 1152, kedy sa v Írsku presadilo 

diecézne zriadenie podľa rímskeho vzoru. Írsky monasticizmus, ktorý organizoval írsku 

cirkev od raného stredoveku, bezpodmienečne zanikol. 
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64 KENNEY, ref. 2, s.617-618. 
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Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku 
 
Vladimír Vlasko 
 

Ak chceme v dostatočnej miere objasniť okolnosti príchodu a etablovania sa 

Anjouovcov v Uhorskom kráľovstve ako panovníckeho rodu, treba si uvedomiť závažnú 

skutočnosť, že ich nároky sa nezačínajú smrťou Ondreja III. ako posledného mužského 

potomka arpádovského rodu, ale siahajú takmer štyri desaťročia hlbšie do minulosti. Prvé 

anjouovské plány, od ktorých sa neskôr odvíjali všetky snahy na získanie vplyvu v oblasti 

stredoeurópskeho regiónu, sa zrodili na slnečnej Sicílii. Základným podkladom pre ich 

úspešné naplnenie, bola uhorsko-anjouovská zmluva, uzavretá ešte v roku 1269, v čase keď 

stál na čele Neapolského kráľovstva Karol I. Tento ambiciózny panovník sa všemožne 

usiloval rozšíriť si svoj mocenský rádius ďalekosiahlymi plánmi uberajúcimi sa zo špičky 

apeninskej čižmy smerom do strednej a juhovýchodnej Európy. Karol I. Sicílsky ako 

zakladateľ neapolskej vetvy anjouovskej dynastie bol kľúčovou postavou, ktorá stála 

pri samom zrode týchto veľkolepých plánov a ktorá položila základy zahraničnej dynastickej 

politiky, na základe ktorej si mohli budúce pokolenia neapolských Anjouovcov nárokovať 

svoje nástupníctvo v Uhorskom kráľovstve. Po zdôraznení tejto skutočnosti považujeme 

za nevyhnutné objasniť aj samotné pohnútky, ktoré ho viedli k uplatňovaniu tejto politiky. 

K tomu je však potrebné načrieť ešte hlbšie do minulosti. Zmyslom tejto štúdie však nie je 

vyratúvanie všetkých faktov o genealógii Anjouovského rodu od svojich počiatkov,1 

ale vystihnutie toho podstatného, čo priamo kreovalo a ovplyvňovalo jeho úsilie o rozšírenie 

svojej domény z rodného Francúzska ďalej na juh. Aktivity Karolovej mocenskej expanzie 

možno rozdeliť do troch rovín – politicko-diplomatickej, sobášnej a vojenskej. Naša 

pozornosť sa bude zameriavať predovšetkým na tie, ktoré sa týkali zápasu pápežskej kúrie 

s hohenštaufovskou dynastiou o Sicílske kráľovstvo. Anjouovská Sicília zohrala o niekoľko 

rokov neskôr významnú úlohu akéhosi nástupného priestoru k ďalšej expanzii Anjouovcov 

smerom do strednej a juhovýchodnej Európy. 

Karol, gróf z Anjou a Provence bol najmladším synom francúzskeho kráľa Ľudovíta 

VIII.2 Doménu Anjou3 získal Karol až neskôr, po smrti svojho staršieho brata Jána.4 

                                                 
1 Celistvý vývoj rodu obsahuje geneaologická práca: WERTNER, Moriz. Anjou. Genealogische Skizze. Wien : 
Herald. Ges. Adler, 1884. 
2 Ľudovít VIII. mal spolu s Blankou Kastílskou päť synov: neskorší kráľ Ľudovít IX. Svätý (1214 – 1270), 
Róbert, gróf z Artois (1216 – 1250), Alfonz, gróf z Poitiers a Toulouse (1220 – 1271), Ján, gróf z Anjou 
(†1232), Karol, gróf z Anjou a Provence (1227 – 1285 [pohrobok]). EHLERS, Joachim – MÜLLER, Heribert – 
SCHNEIDMÜLLER, Bernd. Francouzští králové v období středověku. (Prel. Milan Churaň a Jiří Ohlídal) 
Praha : Argo, 2003, s. 169. 
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Pre lepšie pochopenie pomerov, za ktorých bol Karol dosadený pápežskou kúriou 

do Sicílskeho kráľovstva, považujeme za potrebné priblížiť udalosti a rozhodnutia, ktoré padli 

v tom i v uplynulom čase vo Francúzsku a v pápežskom štáte. Vzťahy Karolovho brata, 

francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. k pápežstvu boli v tomto období veľmi dobré. Súviselo to 

hlavne so snahou kúrie nájsť podporu proti kacírom v Languedoku a získať ochranu 

pred ctižiadostivými plánmi anglického kráľa. Ale pápežstvo potrebovalo francúzsku pomoc 

nielen v boji s kacírmi. V tej dobe sa stále hrozivejšie vyvíjali vzťahy s cisárom Fridrichom 

II., ktoré boli v minulosti už veľakrát napäté.5 Pápež Gregor IX., ako aj jeho nástupca 

Innocent IV. chceli podlomiť hohenštaufovské postavenie v Sicílskom kráľovstve 

a Rímskonemeckej ríši, odkiaľ bol stále viac ohrozovaný cirkevný štát a tým aj zvrchovanosť 

pápežskej moci. Ľudovít IX. sa usiloval udržiavať dobré vzťahy s obidvoma stranami, čo sa 

mu pomerne darilo. V roku 1245 sa však spor vyhrotil do krajnosti, pretože Innocent IV. 

prehlásil na koncile v Lyone cisára za zosadeného. Bolo pochopiteľné, že preto ihneď 

prepukol prudký boj, súvisiaci s cisárovou i pápežovou snahou získať na svoju stranu 

francúzskeho kráľa. Ten sa však správal aj naďalej zdržanlivo. Vzhľadom na jeho neutralitu 

sa nám javí neskoršia politika kúrie, t. j. nahradenie hohenštaufského panstva na Sicílii vládou 

Anjouovcov, ako logický motivačný stimul, ktorým si chcel pápež získať podporu Ľudovíta. 

Nie je cieľom tejto štúdie sa ďalej podrobnejšie zapodievať udalosťami týkajúcimi sa 

súperenia viacerých kráľovských dynastií vtedajšej Európy, ktoré chceli zasadnúť 

na uprázdnený trón Sicílsko-Neapolského kráľovstva.6 Je však potrebné uviesť, 

že v tomto niekoľko rokov trvajúcom diplomatickom zápase zvíťazil Karol z Anjou, ktorý bol 

6. januára 1266 korunovaný v lateránskej bazilike za kráľa Sicílie.7 

                                                                                                                                                         
3 Snahy o pripojenie grófstva Anjou ku Francúzskému kráľovstvu započal už v roku 1202 Karolov starý otec 
kráľ Filip II. August. Tento proces však doviedol do úspešného konca až Karolov otec Ľudovít VIII. v roku 
1214. EHLERS – MÜLLER – SCHNEIDMÜLLER, ref. 2, s. 154, 164. 
4 Podľa závetu Ľudovíta VIII. z roku 1225 bolo prerozdelenie korunných domén nasledovné: Artois pre Róberta 
(1237), Poitou pre Alfonza (1241) a Anjou s Maine pre Jána, zosnulého v roku 1232. Karol ju po ňom obdržal až 
v roku 1246. FERRO, Marc. Dějiny Francie. (prel. Jitka Matějů a Doubravka Olšáková) Praha : Lidové noviny, 
2006, s. 63. 
5 Základné príčiny rozporu, ktorý svojím polemickým násilím niekedy prevyšoval aj spor medzi Henrichom IV. 
a Gregorom VII., nespočívali iba v tradičných názorových rozdieloch medzi cisárstvom a pápežstvom, 
ale vyplývali predovšetkým z pápežovej povinnosti brániť duchovné a hierarchické dedičstvo ustanovené 
Inocentom III. ako aj zo snahy zabrániť prípadnému územnému obkľúčeniu rímskej cirkvi zo strany panovníka, 
ktorý okrem nemeckej a sicílskej koruny mal aj korunu cisársku a otvorene sa usiloval o kontrolu nad mestami 
v severnej Itálii. Politické rozhodnutia Fridricha II. ohrozovali princípy univerzálnej nezávislosti a suverenity 
cirkvi. Najmä toto znepokojovalo pápežstvo, ktoré sa sofistikovanými právnymi a sémantickými elaborátmi 
snažilo vymedziť hranice moci Fridricha II. GALASSO, Giuseppe (ed.). Storia d’Italia. Vol. III. Il Mezzogiorno 
dai Bizantini a Federico II. Torino : Utet, 1983, s. 703-704. 
6 K tomu podrobnejšie pozri HERDE, Peter. Karl I. von Anjou. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz : Verlag 
W. Kohlhammer, 1979, s. 34-47. 
7 Tamže, s. 47. 
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Po oboznámení sa s vývojom postupného šírenia anjouovského vplyvu, ktorý sa nám 

žiadalo uviesť najmä z dôvodu lepšieho ozrejmenia si okolností, za ktorých sa Anjouovci 

dostávajú do oblasti stredoeurópskeho regiónu, sa budeme venovať ich úsiliu o získanie 

hegemónie aj v tejto časti Európy. Ako sme už vyššie spomenuli, dôležitá bola pre Karola I. 

najmä oblasť Balkánu, ktorý predstavoval „odrazový mostík“ v pokračovaní jeho výbojnej 

politiky proti obnovenému Byzantskému cisárstvu.8 Okrem predstavy nadobudnutia 

územných ziskov v tejto časti Európy bola pre Karola nesmierne lákavá aj vízia ovládnutia 

Konštantínopola, ktorý bol významným miestom križovania obchodných ciest zásobujúcich 

Európu orientálnym tovarom z Blízkeho i Ďalekého východu. Zachovanie vzájomného 

výmenného obchodu medzi obidvoma stranami bolo pre Karola strategicky dôležité: „... (My) 

Karol vydali sme Vám v nariadeniach listinu, aby ste bez našej osobitnej patentnej listiny 

nedovolili žiadnym ľudom, aj keby mali pri sebe listiny našich úradníkov, vyplávať 

z kráľovstva po mori; pretože nebolo naším úmyslom zakázať vykonávať našim verným 

a oddaným obchodníkom ich dovolené obchody, predovšetkým keďže z toho by vyplývala 

nepriazeň nášho dvora, nariaďujeme Vašej spoľahlivosti, aby za neprotirečenia tohto 

spôsobu (spomínaného) nariadenia, ste dovolili, že akékoľvek povolené tovary sú skrze týchže 

kupcov, chcejúcich po mori vykonávať vyvážanie (tovarov) kam budú chcieť z tejto strany 

kráľovstva, pozdĺž a blízko Pisy až do zeme Palaiologovcov a do krajín proti nám 

rebelujúcich, vyvážané prostredníctvom nich z prístavov podliehajúcich pod Vašu právomoc, 

po dani zaplatenej a stanovenej zákonom stanoveným právom dvora pre tieto tovary. ... Dané 

vo Fogii, 5. apríla 1269“.9 V tomto zápase našiel Karol I. cenného spojenca v osobe 

uhorského kráľa Štefana V., ktorý sa taktiež nachádzal v nepriateľskom tábore voči cisárstvu. 

Vzájomným spojenectvom si mali jeden druhému dopomôcť pri naplnení svojich cieľov. 

Zavŕšením anjouovských snáh, vyvíjajúcich sa v tomto smere, bola uhorsko-anjouovská 

zmluva uzavretá v roku 1269. V slávnostnom dokumente sa deklaruje, že má byť dôsledným 
                                                 
8 Pád latinského cisárstva v roku 1261 považoval Karol z Anjou za vhodnú príležitosť na preniknutie 
do východného Stredomoria. Právne svoj nárok podoprel dohodou so zosadeným Balduinom II., uzavretou 
za asistencie Klementa IV. 27. mája 1267 v meste Viterbo, ktorá predpokladala znovudobytie a následne 
rozdelenie cisárstva. Karol mal ovládnuť Moreu, Epeiros, Korfu a tretinu všetkých ďalších území, ktoré budú 
získané. DRŠKA, Václav – PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha : Skřivan, 2004, s. 272. 
9 „... Karolus ... litteras vobis dederimus in mandatis ut nullos homines exire de Regno per mare quantumcumque 
litteras nostrorum officialium portarent sine specialibus nostris patentibus litteris aliquatenus permittatis, tamen 
quia intentionis nostrae non exstitit interdicendi licentiam mercatoribus fidelibus et devotis nostris negotiationes 
eorum licitas exercendi, praesertim cum ex hoc incommodum nostrae Curiae resultaret, fidelitati vestrae 
praecipimus quatenus non obstante mandato huiusmodi merces quaslibet licitas deferendi per mare 
per mercatores eosdem exercere volentes quo voluerint citra Regnum praeter apud Pisas et ad terram Paleologi 
nec non ad terras nostrorum rebellium, de portibus iurisdictionis vestrae soluto per eos debito et statuto iure 
Curiae pro eisdem mercibus extrahi permittatis. ... Datum Fogia quinto Aprilis.“ DEL GIUDICE, Giuseppe 
(ed.). Codice diplomatico del Regno di Carlo I. e II. d’ Angio. Vol. 3. Napoli : Stabilimento Typogr. Michele 
d’Auria, 1902, s. 51-52, č. 21. 
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naplnením dohôd a zmlúv trvalého priateľstva i podpory obidvoch strán. Zároveň sa 

zúčastnené stránky dohodli, že si budú navzájom poskytovať radu, pomoc a podporu 

v prípade vonkajšieho ohrozenia, a taktiež, že ani jedna zo strán neuzavre mier alebo prímerie 

s nepriateľom, bez rady a súhlasu druhého partnera.10 Zo strany Karola I., išlo predovšetkým 

o preventívny krok, ktorým si hodlal zabezpečiť záruku, že v prípade konfliktu s obnoveným 

cisárstvom bude uhorský kráľ stáť na jeho strane a nezasiahne do boja o Balkánsky polostrov. 

Ako protislužbu mal Karol pomôcť Štefanovi pri presadzovaní svojich záujmov v Dalmácii. 

V roku 1270 došlo v zmysle už spomínanej anjouovsko-uhorskej dohody k dvojitému 

zasnúbeniu Karola, salernského princa (neskoršie Karola II. Krivého) syna Karola I. s dcérou 

uhorského kráľa Štefana V. Máriou11 a Štefanovho syna Ladislava (neskoršie Ladislava IV. 

Kumánskeho) s Karolovou dcérou Izabelou. Svadobné zmluvy vytvorili právny podklad 

pre nástupnícke právo Anjouovcov po Arpádovcoch. Na tomto príklade možno jasne vidieť, 

akú významnú úlohu zohrala Karolova sobášna politika12 pri jeho územnom expandovaní. 

                                                 
10 „Karolus universis fidelibus ecclesiae per has patentes litteras omnibus volumus esse natura tam praesentibus 
quam futuris quod nos confidentes de prudentia venerabilis et religiosi viri, Bernardi abbatis honorabilis 
monasterii Casinensis et nobilis baronis Amelii de Curbano et magistri Bernardi de Brulio dilectorum 
familiarium, consiliariorum et fidelium nostrorum et plenam fiduciam optinentes, facimus, constituimus 
et ordinamus eos procuratores nostros et nuntios speciales ad tractandum faciendum et complendum ... pacta 
et conventiones amicitiae perfectae et iuvaminis de uno ad alium cum magnifico et illustri principe domino 
Stephano dei gratia rege Ungariae duce Transilvaniae et domino Cumanorum carissimo amico nostro ... 
et eodem modo dictus dominus rex Ungariae teneatur nobis in omnibus et per omnia contra praedictos superius 
nominatos et alios inimicos nostros dare consilium, auxilium et iuvamen et eis facere vivam guerram bona fide, 
et non facere treugam, vel pacem vel guerram retroductam cum eis vel aliquo ipsorum absque nostro consilio 
et consensu, dantes dictis procuratoribus nostris vel duobus ex eis plenariam potestatem faciendi praedicta 
omnia et alia pertinentia ad praedicta cum ipso domino rege sicut ipsi domino regi et ipsis procuratoribus vel 
duobus ex eis videbitur expedire et iurandi in anima nostra praedicta attendere et servare sicut ipse rex iurabit 
eis recipientibus nostro nomine attendere et observare salva semper fide qua uterque tenentur sanctae Ecclesiae 
Romanae ...“. DEL GIUDICE, ref. 9, s. 136-138, č. 81. 
11 Samotnému aktu zasnúbenia predchádzala čulá diplomatická aktivita vyvíjaná tak zo strany neapolského, 
ako i uhorského kráľa: „... Universis Iustitiariis et officialibus ad quos litterae istae pervenerint. Cum venerabilis 
et discretus vir magister Listus nuntius et clericus regis Ungariae, pro magnis, expressis et arduis negotiis ipsius 
domini regis Ungariae ac serenissimi domini regis Siciliae, ad ipsius domini regis in Siciliam praesentiam 
accedat et ipsum decenti honore nos deceat honorare deputavimus ad adducendum eundem nuntium magistrum 
Raynerium de Florentia eiusdem domini regis Siciliae notarium et fidelem. ...“ Tamže, s. 239, č. 141. 
    „Stephanus quintus, filius Belae quarti, successit patri in regnum et regnavit annis duobus genuitque filium 
Ladislaum et filiam Mariam, quae fuit data in matrimonium Carolo Claudo regi Siciliae, filio videlicet Caroli 
Magni, ex qua genuit Carolum Marcellum, qui quidem Carolus Marcellus genuit postea Carolum Parvum, quem 
postea Carolum Parvum Hungari vocaverunt ...“ GOMBOS, A. Franciscus (ed.). Catalogus fontium historiae 
Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum 
MCCCI. (Codex Knauzianus) II. Budapest : Academia litterarum de sancto Stephano rege, 1937 – 1938, s. 990. 
12 Podľa staršej historickej literatúry sa sobášna politika Anjouovcov neobmedzovala iba na územie Uhorska. 
Údajne ešte predtým, ako bola podpísaná zmluva s Arpádovcami z roku 1269, bol za asistencie pápežskej kúrie 
dojednávaný aj sobáš s Přemyslovcami. Pápež Klemens IV. sa usiloval týmto návrhom sobáša uviesť 
do príbuzenského vzťahu neapolského princa s niektorou dcérou Přemyslovcov. Pápež vo svojich sobášnych 
plánoch však zašiel ešte ďalej, keď uvažoval aj nad tým, že by si už ovdovený Karol I. zobral za manželku 
brandenburskú neter českého kráľa. Akékoľvek rokovania v tomto smere však narazili na nedostatok ochoty 
Přemysla II. ŠUSTA, Josef. Soumrak Přemyslovců a jejich dedičství. České dějiny II., 1. Praha : Jan Laichter, 
1935, s. 53. 
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Z manželstva Karola II. a Márie sa narodil v roku 1271 syn Karol Martell ako prvé 

zo štrnástich detí.13 

Po násilnej smrti uhorského kráľa Ladislava IV. sa v roku 1290 rozpútal dlhý, 

niekoľko rokov trvajúci zápas Anjouovcov o uznanie svojich nástupníckych práv v Uhorskom 

kráľovstve. Bola to práve vyššie uvedená Mária Uhorská, sestra Ladislava IV., 

ktorá na základe príbuznosti s nebohým kráľom vystúpila ako prvá so svojimi nárokmi 

na uprázdnený uhorský trón v prospech syna Karola Martella. Oprávnenosť jej nárokov bola 

legitímna a právne podoprená uhorsko-anjouovskými zmluvami podpísanými v roku 1269. 

„Karol II. z Božej milosti kráľ Jeruzalema (a) Sicílie ... a Mária kráľovná tých istých 

kráľovstiev a Uhorska ... z tej istej milosti ... ustanovujeme, určujeme a menujeme Vás 

všetkých (vyslancami) ... do krajín nášho kráľovstva Uhorského, na žiadanie, získanie 

a prijatie sľubu a prísahy vernosti v (našom) mene a v prospech našej strany od ľudí 

uvedeného nášho kráľovstva Uhorského ... . Samé kráľovstvo bolo rozumne prisúdené nám 

ako najbližším v stupni príbuznosti, podľa toho, ako je tu plnšie obsiahnuté v (spísanej) listine 

vyhotovenej pod našimi pečaťami. Ak by sa, pravda, dosiahlo, že preláti, baróni, šľachtici 

a iní z tohto uvedeného kráľovstva Vám vykonali sľub a prísahu vernosti v mene a v prospech 

našej strany, ako sú viazaní a majú povinnosť, veríme, že horlivosťou vzniknutej lásky, ktorú 

majú a očakáva sa, že tíže všetci ju majú k nám spomenutej kráľovnej, ktorá sme z priamej 

kráľovskej línie, a Vám nariaďujeme, zverujeme a ukladáme, aby bolo rovnako postarané 

pokiaľ ide o riadenie, vládu a spravovanie uvedeného kráľovstva Uhorského, zaiste v našom 

mene spravovania, riadenia a vládnutia a v prospech našej strany cez nás a týchže alebo 

cez Karola (Martella), nášho prvorodeného, ktorý je v tých krajinách bližší (nástupca) ...“14 

Úspešné realizovanie anjouovských nástupníckych plánov v Uhorsku sa však výrazne 

                                                 
13 „Rex Carolus secundus habuit in uxorem Mariam, filiam regis Ungariae, quae postea patri successit in dicto 
regno Ungariae, et dictus rex habuit ex ea XIV filios, novem mares et quinque faeminas. Primus fuit Carolus 
Martellus princeps Salernitanus et honoris Montis S. Angeli dominus, qui coronatus fuit in regem Ungariae 
viventibus patre et matre. II. – Sanctus Ludovicus episcopus Tholosanus. III. – Dominus Robertus dux 
Calabriae. ...“ GOMBOS, ref. 11, s. 994. K tomu pozri aj WERTNER, ref. 1, s. 5. 
14 „Karolus secundus Dei gratia Rex Jerusalem, Siciliae ... et Maria eorundem regnorum et Ungariae regina ... 
eadem gratia ... constituimus, ordinamus et facimus, vos omnes ... ad partes regni nostri Ungariae, 
(ad) petendum, requirendum et recipiendum nomine et pro parte nostra homagia et sacramenta fidelitatis 
ab hominibus dicti regni nostri Ungariae ... . Regnum ipsum ad nos tanquam ad proximiorem in gradu nuper sit 
rationabiliter devolutum, prout in procuratoriis sub sigillis nostris inde confectis plenius continetur. Verum si 
contingat quod praelati, barones, nobiles et alii dicti regni huiusmodi homagia et fidelitatis sacramenta, vobis, 
nomine, et pro parte nostra praestent ut tenentur et debent quod verisimiliter credimus et innate dilectionis 
ardore, quem ipsi omnes ad nos praefatam reginam, quae de recta sumus regali linea habent et habere 
sperantur volumus vobisque committimus et mandamus ut in administratione, regimine et gubernatione praedicti 
regni Ungariae persistatis quousque per nos, aut Karolum primogenitum nostrum qui partibus illis vicinior est 
adpresens ...“. Regest listiny vydanej 21. septembra 1290. MINIERI, Riccio C. Genealogia di Carlo II. d’ Angiò 
Re di Napoli. In Archivio storico per le province Napoletane, roč. 8, 1883, fasc. 1, s. 22. 
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skomplikovalo, potom čo s nárokom na uhorský trón vystúpil aj vojvoda Ondrej Benátsky.15 

Do celej záležitosti napokon vstúpila aj pápežská kúria, na čele ktorej stál pápež Mikuláš IV. 

Kúria si osobovala právo dosadiť na „uprázdnené pápežské léno“16 svojho kandidáta. 

No i napriek výdatnej pomoci a podpory zo strany pápeža, sa nepodarilo anjouovské snahy 

zrealizovať do úspešného konca. Úspešnejším bol Ondrej III., ktorý sa na uhorskom tróne 

presadil najmä za pomoci svojej ambicióznej matky. Nemalou mierou však pomohol 

Ondrejovi jeho najväčší prívrženec a podporovateľ ostrihomský arcibiskup Vladimír 

(Lodomer),17 ktorý ho následne korunoval 23. júla 1290 za uhorského kráľa. Arcibiskup sa 

neváhal aktom korunovácie vzoprieť samotnému pápežovi. Pápežská kúria sa náhlym 

vývinom udalostí cítila prinajmenšom zaskočená. Jej reakciou bol vyčítavý list pápeža 

z 31. januára 1291 adresovaný ostrihomskému arcibiskupovi, v ktorom mu vytýkal náhlu 

zmenu jeho správania, neinformovanie kúrie o smrti uhorského kráľa, ani o stave kráľovstva. 

Najviac však vyčítal Vladimírovi zatajenie úmyslu zvoliť vojvodu Ondreja za kráľa. 

„ ... Dosiaľ, za vlády zosnulého uhorského kráľa Ladislava, zvyklo (byť) chvályhodné úsilie 

Tvojej starostlivosti, často navštevovať apoštolskú stolicu početnými listami, žalostný stav 

samého kráľa a Uhorského kráľovstva, ako aj rozpory i škandály a ťažké pohromy, ktoré 

v samom kráľovstve v tej chvíli panujúceho (Ladislava IV.) s pôsobiacim zlom, postupom času 

sa rušivo dotýkali plnšie a vážnejšie ukázať, opísaním mnohonásobných prostriedkov 

a spôsobov, cez ktoré sa mohlo prospešne zamedziť tak hrozným pohromám a pomerom toho 

                                                 
15 Ondrej III. bol posledný mužský potomok Arpádovcov. Jeho otcom bol Štefan Pohrobok, ktorý sa narodil 
z tretieho manželstva kráľa Ondreja II. s talianskou šľachtičnou Beatrice d’ Este. Väčšinu svojho života strávil 
Štefan v severnej Itálii – Este, Ferrara, Ravenna a Benátky, kde spoznal aj svoju druhú manželku (dcéru 
benátskeho dóžu) Tommasinu Morosini. Zo zväzku Tommasiny a Štefana sa narodil syn Ondrej, ktorý bol 
vychovavaný v benátskom prostredí. Rovnako ako Karola Róberta, tak aj Ondreja spájalo s priamou dynastiou 
Arpádovcov vzdialené príbuzenstvo (na rozdiel od Karola bol však Ondrej následníkom po mužskej línii, 
čo bolo v stredovekom ponímaní významnejšie). ŠTEFÁNIK, Martin. Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja 
III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny. In Historický časopis, roč. 54, 2006, č. 2, s. 187-188. 
16 Prijatím kresťanstva a korunováciou Štefana I. roku 1000 sa Uhorsko etablovalo ako kresťanské kráľovstvo 
a zapojilo sa do vtedy jestvujúcich európskych štruktúr. Po takmer 200-ročnom, v tomto smere nerušenom 
vývoji, sa objavuje nebezpečenstvo príklonu krajiny k pohanským zvyklostiam „zásluhou“ kráľa Ladislava IV. 
Kumánskeho. Po jeho smrti v roku 1290 sa pápežská kúria rozhodla nahradiť Arpádovcov na uhorskom tróne 
novou vládnucou dynastiou. Voľba padla na neapolských Anjouovcov. BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Postavenie 
Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. storočia. In Historický časopis, roč. 46, 1998, č. 2, s. 
180-181. 
17 Pôvodne varadínskeho biskupa Lodomera (Vladimíra), dosadil do úradu ostrihomského arcibiskupa pápežský 
legát Filip, ktorý bol osobitnou pápežskou bulou Mikuláša III. poverený riešením neudržateľných pomerov 
v Uhorsku, ako aj splnomocnený užívaním všetkých beneficií patriacich Ostrihomskému arcibiskupstvu, 
ktoré bolo v tom čase neobsadené. Menovanie Vladimíra (Lodomera) arcibiskupom predstavovalo zároveň prvý 
krok k náprave katastrofálneho stavu cirkvi v kráľovstve za vlády Ladislava IV. Kumánskeho. Vzťahy medzi 
kráľom a arcibiskupom boli navzájom vyostrené. Vladimír dokonca disponoval pápežským splnomocnením, 
v ktorom mu pápež umožňuje (v prípade, ak by Ladislav IV. odmietol prepustiť svoju manželku Izabelu, sestru 
Karola II. Krivého, z väzenia) vyslovene použiť exkomunikáciu alebo interdikt. LUKAČKA, Ján. Rímska kúria 
a poslední Arpádovci. In Historica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, roč. 43, 
1996, s. 175-178. 
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istého kráľovstva; zásluhou čoho bol si tej istej stolici oddávaný veľmi milý a výdatnejšie si 

pre seba vyžadoval jej náklonnosť a priazeň. ... sme privádzaný úžasom, pretože po trpení tým 

istým kráľom, ktorý kiež by svoje dni spásne bol skončil, ty akoby zamenený na iného muža 

a naklonený vyčítavému zanedbávaniu, vôbec nič neoznámil si posolstvom alebo listami 

na znalosť tej istej stolice o smrti samého kráľa alebo o rozpoložení toho istého kráľovstva, 

alebo o veľmi mnohých novotách v tej chvíli bezprostredne nasledujúcich alebo pomáhajúcich 

k vláde jeho (Ondreja III.). ... A keď po smrti vyššie spomenutého kráľa sama stolica čakala 

dlhšie, avšak nie až doposiaľ, neponáhľal si sa v ústrety jej modlitbám, (nemohla byť 

poznaná) úplná pravda o stave a rozpoložení toho istého kráľovstva, ...“18 Nedostatok 

hodnoverných správ o vývine politickej situácie v Uhorskom kráľovstve sa pápežská kúria 

usilovala vyriešiť tak, že ustanovila esinského biskupa Jána za svojho posla.19 Pretože sa už 

veci nedali vrátiť späť, pápež vzal fakt voľby Ondreja za uhorského kráľa na vedomie. Hoci 

v tejto fáze zápasu neboli Anjouovci úspešní, neúspech ich neodradil pokračovať v dovŕšení 

svojich snáh. Úsilie o dôsledné naplnenie svojho nároku nijako nepoľavovalo, ba práve 

naopak, ešte viac sa vystupňovalo a zintenzívnilo. Už na jeseň roku 1290, len niekoľko 

mesiacov po Ondrejovej korunovácii, vystúpil Karol Martell za pápežovej pomoci ako 

pretendent na uhorský trón. No za úspešný možno považovať až rok 1292. Do uvedeného 

roku posilnil Karol Martell svoje pozície na juhu Uhorska do tej miery, že už sa mohol 

pri svojich nárokoch opierať o územia Dalmácie, Slavónska a Chorvátska20. V apríli toho 

istého roku zomiera pápež Mikuláš IV., v osobe ktorého stratili Anjouovci významnú oporu. 

Ďalší pápež Celestín V. stihol počas svojho krátkeho pontifikátu korunovať Karola Martella 

v Ríme za uhorského kráľa. Akt korunovácie nepochybne dodal jeho snaženiu punc 

legitimity. Z daného stavu sa však Anjouovci dlho netešili, pretože v septembri roku 1295 

                                                 
18 „Nicolaus, ... Archiepiscopo Strigon. ... Solebat hactenus laudabile tue sollicitudinis studium, regnante 
quondam L. Rege Ungarie, apostolicam sedem paginis visitare frequentibus, miserabilem ipsius Regis 
et Ungarie Regni statum, necnon dissensiones ac scandala, graviaque pericula, que in regno ipso, regnantis 
inibi operante malitia, successu temporis contingebant, plenius et seriosius aperire, vias et modos exprimendo 
multiplices, per quos tantis obviari periculis et eiusdem Regni statui posset salubriter provideri; propter quod 
eidem sedi gratus reddebaris non modicum et eius tibi favorem et gratiam uberius vendicabas. Sed revera grandi 
... admiratione deducimur, quod eodem Rege sublato de medio, qui dies suos utinam salubriter conclusisset, tu 
quasi mutatus in virum alterum et reprehensibili negligentie deditus, nichil omnino de ipsius Regis obitu, 
vel eiusdem Regni statu, aut novitatibus plurimis, inibi subsecutis, sive ad eius aspirantibus regimen, nuntio 
vel litteris ad eiusdem sedis noticiam pertulisti. ... Cumque post Regis obitum supradicti sedes ipsa diutius 
expectarit, nec adhuc votis eius occurrerit de qualitate conditionis aut status eiusdem Regni plenaria certitudo, 
...“. KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. Strigonii : Gustavus Buzárovits, 1884, 
s. 277-278, č. 274 (ďalej ako MES II). 
19 Tamže, s. 278, č. 274. 
20 Posilnenie jeho vplyvu v tejto oblasti súviselo pravdepodobne aj s vyhlásením Márie, sicílskej kráľovnej, 
zo 6. januára 1292, v ktorom dáva Uhorsko prvorodenému synovi Karolovi Martellovi a vyzýva uhorské stavy 
k poslušnosti. BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Politický zápas Anjouovcov o uhorskú korunu. In Historický časopis, 
39, 1991, č. 6, s. 572. 
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Karol Martell nečakane zomrel. Náhla smrť však nič nezmenila na doterajšom úsilí 

neapolských Anjouovcov. Dedičské práva ako aj nároky na uhorský trón boli Karolom II. 

a kráľovnou Máriou prenesené na prvorodeného syna Karola Martella – Karola Róberta. 

Aj keď predmetom tejto štúdie nie je súkromný život Karola Róberta, ale jeho vláda, 

musíme sa aspoň čiastočne zmieniť aj o jeho detstve. Karol Róbert, jediný syn Karola 

Martella, dediča neapolského trónu, a Klemencie Habsburskej sa narodil v roku 1288 ako 

prvý z troch detí.21 V zložitom období, práve v rokoch, keď sa jeho starý otec Karol II. 

oslobodil z aragónskeho zajatia, dostal sa doň jeho syn aj s dieťaťom, pričom určitý čas boli 

v zajatí na hrade Cuirana. Pramene túto skutočnosť nespomínajú, ale prvé roky svojho života 

prežil Karol Róbert na novom neapolskom hrade, tzv. „Anjouovskom hrade“, Castel Nuovo, 

postavenom v roku 1277, prípadne v jednom z blízkych kaštieľov, pravdepodobne v starom 

rodinnom kasteli v Nocere.22 Malý Karol Róbert mal rok, keď sa v roku 1289 podarilo jeho 

otcovi zo zajatia uniknúť. V krátkej dobe sa mu narodili dve sestry, najskôr Beatrice, po nej 

v roku 1293 Klementína. Tento pôrod však stál matku život. Karol Róbert tak stratil vo veku 

piatich rokov matku.23 Mal sedem rokov, keď mu v roku 1295 zomrel aj otec Karol Martell, 

a zostal so sestrami sám. Výchovy detí sa ujal starý otec Karol II., neapolský kráľ, a stará 

mama Mária z dynastie Arpádovcov. Deti boli vychovávané v duchu francúzskeho 

Provensálska rovnako, ako vychovával Karol II. svoje deti. Vtedy sa z aragónskeho zajatia 

vrátil spolu s bratom jeho strýko Ľudovít.24 Karol Róbert sa tešil výdatnej podpore zo strany 

tohto slávneho strýka. Vojenské zručnosti získal pravdepodobne v jednom neapolsko-

francúzskom jazdeckom zbore. Filip Druget, ktorý neskôr sprevádzal Karola Róberta aj 

na jeho ceste do Uhorska, bol jeho ochrancom a najvernejším priateľom25. Duchovnú 

výchovu v rodine zabezpečoval rád františkánov, ktorý bol s Anjouovcami spriaznený. 

K duchu rodinných tradícií patrilo aj to, že po smrti otca prijal titul „zvolený kráľ 

Uhorska“. Od siedmich rokov ho začali vychovávať aj príslušníci uhorskej kráľovskej rodiny, 
                                                 
21 DÜMMERTH, Dezsö. Az Anjou-ház nyomában. Szombathely : Panorama, 1982, s. 220. K tomuto pozri aj 
WERTNER, ref. 1, s. 5. a GOMBOS, ref. 11, s. 990. 
22 DÜMMERTH, ref. 21, s. 220-221. 
23 Klemencia Habsburská bola dcérou cisára Rudolfa Habsburského a staršou sestrou rakúskeho vojvodu 
Alberta, od roku 1298 nemeckého kráľa. 
24 Porovnaj GOMBOS, ref. 11, s. 994. 
25 Drugetovci zastávali na dvore neapolských Anjouovcov mnohé významné posty. Najskúsenejšiemu z nich, 
Mikulášovi Drugetovi, bola kráľovnou Máriou zverená aj výchova a vzdelanie maloletého Karola Róberta. 
Pod jeho dozorom vyrastal kráľovský vnuk spoločne s mladými Drugetovcami, ktorí boli jeho najbližšími 
spoločníkmi v hre i vo výchove. V prítomnosti rytiera Mikuláša, mal byť anjouovský princ vychovávaný 
do doby, kým sa stane kráľom, zatiaľ čo jeho vrstovníci Ján a Filip Druget boli pripravovaní na vernú službu 
svojmu pánovi. Obidvaja sa neskôr stali vysokými dvorskými hodnostármi. Filip sprevádzal Karola Róberta 
na jeho ceste do Uhorska, a jeho starší brat Ján doprevádzal Karolove mladšie sestry do Francúzska. HARDI, 
Đura. Drugeti: Povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva. Novi Sad : Filozofski fakultet 
u Novom Sadu, 2012, s. 63. 
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do veku dvanástich rokov bola za jeho výchovu zodpovedná jeho uhorská stará mama. Z toho 

vyplýva, že na neapolskom kráľovskom dvore boli aj Uhri.26 

Už v čase raného detstva Karola Róberta, keď vládol v Uhorsku Ondrej III., prebiehali 

prípravy na prevzatie uhorského trónu dynastiou Anjouovcov. Karol I. v zmysle už 

spomínanej dohody, uzavretej v roku 1269, plánoval vo svojej vízii vytvoriť jedinú veľkú ríšu 

pozostávajúcu z polovice Itálie a Uhorska spolu s jeho balkánskymi dŕžavami, a to pod vládou 

Anjouovcov. Táto politika sa však stretla s nepochopením pápežov vrátane Bonifáca VIII.27 

Tento ctižiadostivý pontifex si veľmi dobre uvedomoval, že po smrti Karola Martella 

a prenesení jeho dedičských práv na prvorodeného syna sa stane Karol Róbert dedičom tak 

Uhorského, ako aj Neapolského kráľovstva. Pápež bol z predstavy, že by v blízkosti 

pápežského štátu malo vzniknúť územie, ktoré by bolo zjednotené spoločným panovníkom 

Uhorska a Neapolska, priam zdesený. Tento syndróm stáleho ohrozenia, ktorým kúria 

v minulosti dosť často trpievala, bol v tomto prípade sčasti opodstatnený, najmä ak sa na celú 

záležitosť pokúsime nazrieť z pohľadu a postavenia pápeža. Bola to práve sama kúria, ktorá 

pred tridsiatimi rokmi dosadila Anjouovcov do Sicílsko-Neapolského kráľovstva v snahe 

zabrániť, aby sa juhoitalské normanské dŕžavy a ríšska Itália ocitli v rukách jedného 

panovníka, čím by sa pápežská kúria ocitla v obkľúčení svojho „arcinepriateľa“. Paradoxne to 

bol však práve potomok anjouovského rodu, ktorý o niekoľko desaťročí neskôr ohrozuje 

svojimi nástupnickými právami postavenie tej istej kúrie. Táto predstava neznepokojovala len 

pápeža, ale aj niektorých mužských potomkov Karola II., nie však z dôvodu obavy oklieštenia 

pápežského štátu, ale predovšetkým z obavy ohrozenia ich mocenských ambícií. Stalo sa už 

akýmsi nešťastím tohto rodu, že mal až priveľa mužských potomkov – dedičov, ktorí boli 

navzájom nejednotní. Anjouovci sa tak rozpadli na rôzne, často proti sebe stojace vetvy 

a frakcie. Čím osamotenejší a neschopnejší bol Karol II., o to aktívnejší bol po smrti, 

respektíve stiahnutí sa do úzadia svojich dvoch bratov tretí syn Karola – Róbert.28 Jeho 

diplomatická aktivita, ktorú vyvinul ohľadom svojho nároku na neapolský trón, bola natoľko 

intenzívna, že mu Karol II. napokon ustúpil. Stalo sa tak len niekoľko mesiacov po smrti 

Karola Martella, keď sa stal Róbert dedičom neapolského trónu po tom, ako zbavil nároku 

                                                 
26 Táto skutočnosť bola potvrdená a je isté, že v Neapole, respektíve v Nocere bolo v sprievode kráľovnej Márie 
aj dosť Uhrov. Okrem nich pôsobili na dvore aj ľudia, ktorí boli v sprievode Karola II. ako jeho verní prívrženci 
v Provensálsku. Neapol bol teda stretom záujmu uhorských a francúzskych členov rodiny. DÜMMERTH, 
ref. 21, s. 221-222. 
27 Bonifác VIII. vyhlásil niekoľko rokov od začatia jeho pontifikátu politiku „Nového Jeruzalema“, ktorou 
sledoval zjednotenie západného kresťanského sveta ako „dedičstvo Karola Veľkého“ ako obrannej bašty 
pod vedením Anjouovcov, predovšetkým Karola II. Tamže, s. 222. 
28 Pozri WERTNER, ref. 1, s. 5. 
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právoplatného dediča, Karola Róberta29. Boj s osemročným dieťaťom bol jednoduchý, 

pretože Róberta podporoval v jeho úsilí aj Bonifác VIII.30 Ako šachovú figúrku po šachovnici 

posúvali Róberta najsilnejší hráči Európy. Vo svoj prospech ho využívali nielen pápeži, ale aj 

francúzski a nemeckí vladári. Treba mať však na zreteli aj skutočnosť, že prípadné spojenie 

Uhorska s Neapolom formou personálnej únie by veľmi vážnym spôsobom narušilo 

dovtedajšiu rovnováhu síl nielen v stredoeurópskom priestore, ale aj ďalej smerom na západ. 

Pre udržanie rovnováhy vo vtedajšej Európe tak zo strany rímskeho cisára ako ani 

francúzskeho kráľa Filipa IV. nebolo žiaduce, aby došlo k vytvoreniu takéhoto mohutného 

územného celku v rukách jedného panovníka. O tom, že by bol rozložitý, niet pochýb. 

Pre lepšie ozrejmenie jeho veľkosti postačí, ak si vybavíme mapu vtedajšej Európy, v ktorej 

Neapolské kráľovstvo, hoci už bez Sicílie, o ktorú Anjouovci prišli počas „Sicílskych 

nešpor“,31 zaberalo takmer polovicu „talianskej čižmy“. Keď si k tomu predstavíme aj 

rozsiahle Uhorské kráľovstvo, ktoré v tom čase siahalo na juhu k Jadranskému moru, boli 

obavy menovaných vladárov oprávnené. Výnimočnou by bola v prípade ich spojenia nielen 

veľkosť, ale aj geografické rozloženie vzniknutého celku. Predsa len by sa jednalo 

o konglomerát dvoch kráľovstiev a k nim pridružených dŕžav, ktorý by nemal spoločné 

suchozemské hranice. Oddeľovalo by ho len Jadranské more. Róbert v snahe rozptýliť 

znepokojenie francúzskeho kráľa Filipa IV. vyplývajúce z obáv vzniku novej veľmoci 

prehlásil, že si prial zdediť iba neapolský trón a nároky na uhorský trón prenechal mladšiemu 

synovcovi. Dňa 13. februára 1296 zvolal neapolský kráľ Karol II. veľké zhromaždenie, 

na ktorom oficiálne vymenoval svojho tretieho syna Róberta za knieža Kalábrie a pridelil mu 

práva prvorodeného, čím vylúčil prvorodeného vnuka Karola Róberta z následníctva 

na neapolský trón. Svojou bulou to 27. februára 1297 potvrdil aj ochranca Neapolského 

kráľovstva pápež Bonifác VIII. Róbert od tohto okamihu prevzal výkon vládnych povinností 

na neapolskom území, pričom jeho otec sa stiahol na svoje obľúbené miesto do Provensálska 

                                                 
29 FRAKNÓI, Vilmos. Magyarország egyházi és politikai ősszekőttetései a Római szent-székkel. I. 1000 – 1417. 
Budapest : Szent-István-Társulat, 1901, s. 102. 
30 Róbert za sľub Neapolského kráľovstva bol do určitej miery ochotný spolupracovať pri presadzovaní 
pápežských záujmov na Apeninskom polostrove. Bonifác VIII. si predovšetkým kládol za cieľ zlomiť panstvo 
Fridricha Sicílskeho. BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 573. 
31 Počiatok povstania, vo všeobecnosti známeho ako Sicilské nešpory sa datuje 30. marca 1282, kedy proti 
anjouovskej nadvláde povstalo Palermo, ktoré Karol I. z Anjou tým, že sídlo dvora preniesol do Neapola, pokoril 
a zbavil výsady hlavného mesta. PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. (prel. Drahoslava Janderová a Kateřina 
Vinšová) Praha : Lidové noviny, 1997, s. 34. Príklad „mesta v Zlatej mušli“ nasledoval celý ostrov a začiatkom 
septembra ponúkla sicílska šľachta korunu Petrovi III. Aragonskému. Ten ich ponuku prijal, a tak sa začalo dlhé 
obdobie bojov, ktoré sa skončilo definitívnym odtrhnutím Sicílie, ktorú tak získal aragonský panovnícky rod. 
Podrobnejšie pozri RUNCIMAN, Steven. The Sicilian Vespers. Cambridge : Cambridge University Press, 1958, 
s. 214-227. 
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a jeho matka Mária sa zaoberala záležitosťami okolo uplatnenia nároku nástupníctva vo svojej 

rodnej krajine.32 

Karol Róbert sa mohol len nečinne prizerať, ako ho členovia vlastnej rodiny 

nespravodlivo zbavili nároku na neapolský trón. Ako osemročný nemohol pomýšľať na to, 

aby zvrátil rozhodnutie týchto mocných mužov. V tomto veku bol viac-menej len nástrojom 

ambícií svojich príbuzných, ktorí už raz predurčili jeho politickú budúcnosť – mal zasadnúť 

na uhorský trón. Karolovu ašpirantúru výdatne podporoval nielen pápež, ale aj blízki príbuzní. 

Najmä Róbert videl v synovcovom úsilí jedinečnú príležitosť, ako vzdialiť maloletého 

protivníka čo najďalej od Neapolského kráľovstva. No zároveň si dobre uvedomoval, 

že získanie uhorského trónu nebude také jednoduché a nebude to možné dosiahnuť iba 

odvolaním sa na dávno uzavreté dohody. Ukázalo sa, že bude treba počítať aj s použitím 

vojenskej sily. Anjouovci sa už v roku 1295 pokúsili o priamy vojenský zásah,33 ale vojenská 

výprava do Uhorska sa skončila víťazstvom Ondreja III. Uhorský kráľ útoky zo strany 

Anjouovcov a odbojnej časti šľachty rozhodne nepodceňoval. Pretože si bol vedomý, 

že pri odvrátení ďalších výbojov sa nemôže spoliehať len na silu svojich vojsk, rozvinul čulú 

diplomatickú aktivitu. Hneď začiatkom roku 1296 sa mu podarilo získať zásluhou arcibiskupa 

Vladimíra znepriateleného Albrechta Habsburského tým, že sa po smrti svojej prvej manželky 

Feneny oženil s Albrechtovou dcérou Agnešou.34 

Ešte búrlivejším bol pre uhorského kráľa rok 1297. Nielenže Uhorsko ohrozovali 

z východu Tatári, ale aj bán Pavol Šubič pokračoval v podvratnej činnosti na juhu Uhorska, 

kde sa mu podarilo získať pre Karola Róberta väčšiu časť dalmátskych miest, ktoré predtým 

zachovávali vernosť Ondrejovi III. Proti kráľovi sa postavil aj mocný Matúš Čák v lete roku 

1296, z toho dôvodu mu Ondrej III. na jeseň roku 1297 odňal palatínsky úrad.35 Avšak 

najväčšou ranou pre Ondreja III. bolo úmrtie jeho najvernejšieho a najmocnejšieho 

prívrženca, ostrihomského arcibiskupa Vladimíra, začiatkom roku 1298. Jeho nástupcom 

na arcibiskupskom stolci sa stal Gregor z rodu Katapánovcov, ktorý za sľub potvrdenia 

ostrihomského stolca vstúpil do služieb pápeža a stal sa verným prisluhovačom pápežskej 

kúrie v otázke anjouovských nárokov. Za zložený sľub mu pápež potvrdil spomínaný 

                                                 
32 DÜMMERTH, ref. 21, s. 224. 
33 Na strane Anjouovcov, pripravujúcich vojenskú výpravu do Uhorska, sa zúčastnili proanjouvskí páni Kyseckí, 
dalmátsky bán Pavol Šubič so svojími príbuznými, ku ktorým sa neskôr pridal aj slavónsky bán Radoslav. 
Ondrej III. však proti nim poslal vojsko matky Tommasiny, ktoré dosiahlo nad spojeneckými vojskami 
víťazstvo. SULITKOVÁ, Ľudmila. Kancelář posledního Arpádovce Ondřeje III. (kandidátska práca na ÚHV 
SAV). Bratislava : 1977, s. 171. 
34 ŠUSTA, ref. 12, s. 581. 
35 ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája, 1000 – 1301. Budapest : MTA Tőrténettudományi 
Intézete, 2011, s. 24. 
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arcibiskupský stolec i Stoličnobelehradskú prepozitúru. Zo strany Ondreja III. sa naopak 

od Gregora očakávala bezvýhradná podpora panovníka a účasť na konsolidácii krajiny. Avšak 

v situácii, kedy už bol Gregor viazaný sľubom pápežovi a stal sa zjavne exponentom 

anjouovskej strany, zvolal Ondrej III. na začiatok augusta roku 1298 krajinský snem 

do Pešti,36 na ktorom chcel získať šľachtu aj cirkev na svoju stranu. „ ... V tomto roku 1298, 

5. augusta Ján arcibiskup kaločský a Peter sedmohradský, biskupi Ondrej jágerský, Tomáš 

bosniansky, Benedikt vesprímsky, Pavol päťkostolský prostredníctvom zástupcov, Haab 

vacovský, Theodor rábsky, Michal záhrebský, Imrich varadínsky, Anton čanádsky snemovo sa 

schádzajúci blízko chrámu bratov františkánov v Pešti spolu so všetkými šľachticmi Uhorska, 

zvlášť saskými a kumánskymi, najskôr hneď na mieste ustanovili v artikule, aby sme mali 

v úcte pána Ondreja, pochádzajúceho z kráľovského rodu, ako prirodzeného pána kráľovstva. 

Či bolo treba nanovo vypovedať niečo o pravom pôvode a práve prirodzeného panstva 

zákonne korunovaného a už deväť rokov vládnuceho kráľa? Na toto naša kronika odpovedá 

takto: „V krajine tohoto (kráľa Ondreja III.), ktorísi šľachtici kráľovstva Ján a nepochybne 

bán Erik synovia Erika (z rodu Osl), taktiež Ugrin syn Povšu z Ujlaku (z rodu Čák), ako 

mnoho iných žiadali na ujmu kráľa Ondreja od pápeža Bonifáca VIII. (nového) kráľa. 

Na naliehanie týchto sa rozhodol pápež vpustiac akéhosi jedenásťročného chlapca menom 

Karol (vnuka Márie, dcéry kráľa Štefana V., manželky Karola Krivého alebo II., kráľa Sicílie) 

v roku pána 1299, ešte stále za života kráľa Ondreja, do Uhorska“. Teda títo vzbúrenci 

po smrti arcibiskupa Vladimíra, ktorý ich bol vydal napospas exkomunikácii pre zločin urážky 

(kráľovského) majestátu a kvôli nečinnosti kráľa, ktorého vinia vyššie uvedení biskupi verejne 

v „narýchlo vyhotovenom“ snemovom nariadení, hoci neotrasenou oddanosťou na tom istom 

(Ondrejovi III.) lipnúci, odvážnejší povstali zbraňami proti nemu, hodlajúci úplne zosadiť 

kráľa, zadržiavajúc Vesprímsku župu. Naproti tomu vyššie uvedení preláti, ktorí prišli spolu 

so všetkými šľachticmi a najväčšou časťou barónov a panstva, po nezmenšení oddanosti, 

nesľúbení ničoho, rovnako nijakým hrozbám neustupujúci sa pevne pridržiavali „posledného 

zlatého výhonku“, ako pekne hovorí palatín Štefan v roku 1303 o tomto kráľovi Ondrejovi, 

„pochádzajúceho po otcovskej línii z rodu, pokolenia aj krvi svätého kráľa Štefana, prvého 

                                                 
36 Snem zaujal vyhranené stanovisko proti Anjouovcom a snemové uznesenie smerovalo k odstráneniu 
neusporiadaných pomerov v krajine. Jeden zo zákonných článkov ustanovil, že začiatkom mája budúceho roku 
sa zíde nový celokrajinský snem na Rákošskom poli pri Pešti, aby tu zúčastnení zaujali stanovisko k plneniu 
nariadení stanovených snemom z roku 1298. Stoličnobelehradský prepošt Gregor sa necítil viazaný zákonnými 
článkami schválenými na kongregácii, ktorých sa nezúčastnil, naopak, jeho zaujatosť voči Ondrejovi dosiahla 
takého stupňa, že ochotne prijal tajnú úpravu pápeža, aby pohnal kráľa pred synodu a odsúdil ho ako rušiteľa 
ostrihomskej cirkvi. SULITKOVÁ, ref. 30, s. 172. 
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kráľa Uhrov“.37 Na sneme sa okrem prijatia uznesení, ktoré boli namierené proti ešte 

nepotvrdenému ostrihomskému arcibiskupovi Gregorovi a oligarchom, zdôrazňovala aj 

potreba navrátenia majetkov kráľa a kráľovnej, ktoré veľmoži neoprávnene zabrali. Väčšina 

z právnych úprav, ktoré boli na sneme schválené, sa napokon do života ani nedostali. Zákonné 

články vzišlé zo snemu nerešpektoval ani Gregor ani juhouhorskí magnáti. Pápež Bonifác 

VIII. vyhovel ich žiadosti a v roku 1299 určil za kráľa Uhorska Karola Róberta. 

V máji 1299 sa zišiel plánovaný snem na Rákošskom poli. Gregor, ktorý sa medzitým 

stal ostrihomským administrátorom,38 sa snemových rokovaní nezúčastnil. Hoci neprišiel 

osobne, jeho zástupcovia vzniesli sťažnosť voči Ondrejovi III., „prečo poburuje ostrihomskú 

cirkev“, pričom sa odvolával na skutočnosť, že je zástupca pápeža a zároveň ho pozval 

na zhromaždenie, ktoré sa malo konať vo Veszpréme. Členovia snemu vo svojej odpovedi 

vyhlásili, že im nebola predložená príslušná pápežská bula a že sa zhromaždenia 

nezúčastnia.39 Aj keď sa biskupi odmietli synody zúčastniť, za čo si vyslúžili od Gregora 

vyhlásenie interdiktu nad jednotlivými diecézami, predsa mal tento postup za následok 

predčasné rozpustenie snemu. 

Okolnosti panujúce v Uhorskom kráľovstve, ktoré sa zmietalo v ťažkom politickom 

marazme, postupne prerastali do začínajúcej anarchie. Aj napriek tomu, že v krajine 

nenadobudla až také rozmery ako za vlády Ladislava IV., nepriamo prispela k rozhodnutiu 

neapolských Anjouovcov, že nadišiel pravý okamih konať. Karol II. Krivý sa zatiaľ 
                                                 
37 „... Anno hoc 1298. 5. Augusti Joannes Archiepiscopus Colocensis et Petrus Transilvaniensis, Andreas 
Agriensis, Thomas Bosnensis, Benedictus Vesprimiensis, Paulus Quinqueecclesiensis per procuratores, Haab 
Vaciensis, Theodorus Jauriensis, Michael Zagrabiensis, Emericus Varadiensis, Antonius Csanadiensis Episcopi 
„apud ecclesiam Fratrum minorum in Pesth cum omnibus Nobilibus Hungariae, singulis Saxonibus et Cumanis“ 
diaetaliter convenientes, primo statim articulo determinarunt: ut Dominum Andream, ex regali stirpe 
descendentem, revereamur tamquam Dominum Regni naturalem. Numquid regis legitime coronati et novem iam 
annos regnantis veram descendentiam et ius dominii naturalis novitus enunciare opus erat? Ad haec Chronica 
nostra sic respondent: „In cuius (Andreae III. Regis) imperoi quidam nobiles regni, Johannes scilicet 
et Herricus Banus filii Herrici (de genere Osl) ac Vgrinus filius Pouch de Uylac (de genere Csák) aliique 
quamplures, in praeiudicium Regis Andreae a Papa Bonifacio VIII. regem petierunt. Quorum instantiam Papa 
admittens, quendam puerum undecim annorum, nomine Carolum, (Mariae filiae Stephani V. Regis, uxoris 
Caroli Claudi seu II. Regis Siciliae nepotem) anno domini Milesimo Ducentesimo nonagesimo nono, vivente 
adhuc Andrea Rege, in Hungariam destinavit“. Ergo rebelles hi, mortuo Lodomerio Archiepiscopo, qui eos 
ob crimen laesae maiestatis excommunicationi subiecerat et ob ignaviam Regis, quem Episcopi superius 
recensiti, licet fidelitate inconcussa eidem adhaerentes, publice in decreto Comitiali „tepiditatis“ arguunt, 
audentiores effecti, Regem, sorte meliori omnino dignum, exauctoraturi, armis in illum consurrexerunt, 
provinciam Vesprimiensem detinentes. Contra Praelati superius allati cum universis Nobilibus et maxima 
Baronum ac Procerum parte „ultimo aureo ramusculo – ut Stephanus Palatinus a. 1303. pulchre de Andrea hoc 
Rege dicit – a progenie, stirpe, ac sanguine sancti Regis Stephani, primi Regis Hungarorum per paternam 
lineam descendenti,“ fidelitate illibata, nullis promissis, nullis etiam minis cedentes, firmiter adhaeserunt.“ 
MES II, s. 437. 
38 Menovaný bol pápežom 28. januára 1299. SULITKOVÁ, ref. 30, s. 172. 
39 Biskupi zároveň požiadali Gregora, aby „keďže mu apoštolská stolica zverila úradné právomoci, moc 
a dôveru, týkajúce sa výkladu apoštolských spisov“ prišiel medzi nich na zasadnutie celonárodného snemu, 
pretože oni, „ako synovia rímskej cirkvi s radosťou očakávajú útechu a pomoc svätého otca v týchto pohnutých 
časoch.“ FRAKNÓI, ref. 29, s. 105. 
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pripravoval na dovŕšenie diela, chcel definitívne získať uhorský trón v prospech svojho vnuka 

Karola Róberta40. Na tomto riskantnom podniku sa spolupodieľal aj Juraj Šubič, ktorý otázku 

príchodu mladého Anjouovca osobne prerokoval s Karolom II. v Neapole. Po skončení 

rokovaní poslal Karol II. (26. apríla 1300) barónom a prelátom v Dalmácii, Slavónsku 

a Chorvátsku list. „Bolo napísané všetkým prelátom, županom barónom a ostatným 

ustanoveným v Uhorskom kráľovstve a aj v krajoch Slavónska a Dalmácie ... hľa, posielame 

k Vám nášho najdrahšieho vnuka Karola, syna blahej pamäti kráľa Uhorska nášho syna 

(Karola Martella) ... . A preto za tým účelom vopred ustanovujeme, že zbožný muž brat Peter, 

prior z Bari, z rádu dominikánov, náš drahý a oddaný dôverník, bude oznamovať Vám, čo sa 

týka spomenutého príchodu. ... Avšak Vy tohože chlapca Karola, keď už šťastne dorazí 

do týchže krajín, prijmite v úcte, ako sa patrí, a jemu ako vášmu nastávajúcemu kráľovi 

a (korunovanej) hlave priaznivo napomáhajte, pomáhajte spoľahlivými radami a priaznivou 

náklonnosťou. Okrem toho sa dôstojne postarajte s ohľadom na nás, tak ako je osožné 

pre uvedeného brata Petra, a preňho bezpečný sprievod. ...“.41 Avšak okrem výdatnej 

podpory už spomenutých južných oblastí, bola pozícia anjouovskej strany v samotnom 

Uhorsku slabá. Aj napriek situácii, ktorá nebola pre Anjouovcov príliš priaznivá, sa rozhodol 

Karol II. vyslať vo februári nasledujúceho roku (1300) svojho 12-ročného vnuka Karola 

Róberta do Uhorska. O šesť mesiacov neskôr, teda v auguste 1300, prvýkrát vstúpil mladučký 

Karol na uhorskú pôdu v Splite, kde ho už očakával Pavol Šubič, v ktorého sprievode sa 

postupne presúval na sever krajiny. V októbri bol už v Záhrebe.42 Počínanie anjouovskej 

strany bolo pod drobnohľadom Ondreja III. a jeho okolia. Uhorský kráľ medzitým vyslal 

do Ríma Petra Bonzana, ktorý bol poverený dvoma úlohami. Mal odhovoriť pápeža 

od podpory jeho protivníka, a rovnako ho presvedčiť o tom, aby zbavil Gregora funkcie 

ostrihomského arcibiskupa, a aby na arcibiskupskú stolicu dosadil čanádskeho biskupa 

Antona. Vyslanec uhorského kráľa, ktorý dorazil 3. októbra do Ríma, označil náladu 

pápežskej kúrie a kolégia kardinálov za takú priateľskú, že vo svojom prvom hlásení uviedol, 

                                                 
40 Ostrihomský arcibiskup Gregor sa po skončení snemu hlavných cirkevných hodnostárov ukryl v jednom 
z grófskych hradov v Güssingu. Odtiaľto vyvinul úsilie, aby neapolský kráľ poslal svojho vnuka Karola Róberta 
spolu s jeho suitou do Uhorska, a aby ho Bonifác VIII. vzal pod svoju ochranu. Tamže, s. 105. 
41 „Scriptum est ecclesiarum praelatis, comitibus, baronibus, universitatibus ceterisque per regnum Ungariae 
ac partes Sclavoniae et Dalmatiae constitutis ... nepotem nostrum carissimum Karolum filium bonae memoriae 
regis Ungariae nati nostri ad Vos ecce transmittimus ... . Et quia praedestinamus illuc religiosum virum fratrem 
Petrum priorem di Bari ordinis praedicatorum ilectum et devotum nostrum praesentium porcitorem relaturum 
(esse) vobis de dicto accessu. ... Vos autem puerum ipsum Karolum postquam ad partes ipsas pervenerit, 
suscipite honorantes ut decet, eique tanquam futuro regi vestro et capiti favete propitii, assistite fidelibus 
consiliis et favoribus oportunis. Dicto insuper fratri Petro, de securo conductu, si expedit nostro intuitu 
liberaliter providete. ...“ MINIERI, ref. 14, s. 34. 
42 Údajne už v Záhrebe bol Karol Róbert korunovaný za uhorského kráľa. BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 575. 



HISTORIA NOVA  6 

 40  

že vyriešenie obidvoch úloh bude mať šťastný koniec.43 Prekvapivou však bola nečinnosť 

Ondreja III., ktorý aj napriek hodnoverným informáciám priamo z prostredia kúrie nepodnikol 

žiadne protiopatrenia ako proti Karolovi Róbertovi, tak ani proti juhouhorským magnátom. 

Z jeho pasivity vyplýva, že prichádzajúcim správam z Ríma neprikladal Ondrej III. veľkú 

vážnosť. Domnieval sa, že väčšina veľmožov stojí pri ňom. Jeho optimizmus pramenil z toho, 

že krátko pred príchodom Karola Róberta do Záhrebu, čiže v septembri 1300, sa mu podarilo 

dosiahnuť zmierenie s najmocnejšími protivníkmi – Matúšom Čákom a pánmi Kyseckými.44 

Z uzavretého spojenectva sa však nedokázal tešiť dlho. Koncom roku 1300 postihla Ondreja 

III. veľká strata. Zomrela jeho matka Tommasina Morosini, ktorá bola ústrednou postavou 

v politickej orientácii Uhorska v poslednom desaťročí 13. storočia.45 Ondreja III. táto udalosť 

natoľko zlomila, že sa z nej už nikdy nespamätal. Obrovský žiaľ, cez ktorý sa nedokázal 

preniesť, poznačil aj jeho psychický stav. Neustále sa duševne trápil, utápal sa v chronickom 

smútku, uzavrel sa pred spoločnosťou a o necelé tri mesiace, 14. januára 1301, zomrel sám 

vo veku 35 rokov. Ondrejom III. vymrel arpádovský rod v mužskej vetve. Príčina jeho smrti 

nebola nikdy jednoznačne určená. Hoci u väčšiny historikov prevládal názor, že zomrel 

v dôsledku choroby – psychického kolapsu, podľa iných bol otrávený neznámym vrahom.46 

Dalo by sa predpokladať, že smrťou Ondreja III. bola odstránená posledná prekážka, 

ktorá stála v ceste v úspešnom zavŕšení dlhoročného úsilia Anjouovcov, vyvíjaného 

pre získanie koruny. História sa s týmto ťažko skúšaným rodom opäť nepekne zahrala. Tak 

ako sa pred jedenástimi rokmi po smrti Ladislava IV., v kľúčovom okamihu, keď už mali 

Anjouovci svoj vytúžený cieľ takmer na dosah, objavil sa vojvoda Ondrej Benátsky ako ďalší 

pretendent na uhorský trón a odsunul tak anjouovské nároky na vedľajšiu koľaj, tak 

                                                 
43 Peter Bonzano pred kolégiom kardinálov zdôraznil, že neapolský kráľ poslal svojho vnuka do Uhorska 
„v rozpore s odporúčaniami a prianiami pápeža“, a že pápež toto konanie nepodporuje, dokonca ho prirovnal 
k „veľkej nerozvážnosti“. Napokon vyslanec prehlásil, že Ondrej III. pošle svojho rivala po prípadnom zajatí 
do Ríma. FRAKNÓI, ref. 29, s. 106. 
44 SULITKOVÁ, ref. 30, s. 214. 
45 Tommasinina smrť je doložená predovšetkým kronikárskou správou – Štajerskou rýmovanou kronikou 
Ottokara von Horneck. Podľa nej zomrela na otravu jedom, keď chcela odstrániť významného veľmoža, 
Ondrejovho protivníka. ŠTEFÁNIK, ref. 15, s. 196-197. 
46 Ľ. Sulitková vo svojej práci uvádza, že Ondrej III. bol pravdepodobne otrávený kuchynským nožom 
napusteným jedom najatými mužmi Dominikom a Demetriom, ktorých však nemožno stotožňovať s vysokými 
krajinskými hodnostármi rovnakého mena. Fakt, že sa mohlo jednať o násilnú smrť potvrdzuje aj skutočnosť, 
že ešte 13. januára 1301, teda deň pred svojím skonom, vydal Ondrej III., mandát (č. 633), pričom v súdobych 
listinách sa nenachádzajú zmienky o tom, že by snaď v tomto období bolo došlo prirodzeným spôsobom 
k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. SULITKOVÁ, ref. 30, s. 214-215. K verzii o Ondrejovom otrávení pozri aj 
KATONA, Stephanus (ed.). Historica critica regum Hungariae stirpis Arpadianae VI. Buda : Typogr. Regiae 
Vniversitatis, 1782, s. 1249; TIMON, Samuel (ed.). Epitomae chronologica rerum hungaricarum a nativitate 
divi Stephani primi regis apostolici producta ad annum 1736 III. Cassovia : Typogr. Academicis Soc. Jesu, 
1736, s. 87; a HUBER, Alfons. Studien über die Geschichte Ungarns im Zeitalter der Arpaden. In Archiv 
für österreichische Geschichte, roč. 65, 1884, s. 735-736. 
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i po Ondrejovej smrti začiatkom roku 1301 musel tento rod čeliť ďalšiemu kandidátovi 

na uhorský trón, tentokrát v osobe českého princa Václava III. Jeho kandidatúru na uhorský 

trón pretláčala skupina mocných oligarchov na čele s Matúšom Čákom Trenčianskym.47 

Bonifác VIII. bol o pomeroch, ktoré nastali v Uhorsku po smrti Ondreja III., veľmi 

podrobne informovaný, rovnako dobre bol oboznámený aj o podľa neho nezákonnom akte 

Václavovej korunovácie,48 ktorá bola vykonaná v príkrom rozpore s uhorskou právnou 

tradíciou, podľa ktorej jediným oprávneným človekom na tento politický akt bol ostrihomský 

arcibiskup Gregor, ktorý už predtým korunoval Karola Róberta so súhlasom pápežskej kúrie 

v Ostrihome za uhorského kráľa.49 Pápež v úprimnej snahe pomôcť svojmu chránencovi 

inicioval uzavretie spojenectva medzi Albrechtom Habsburským a Karolom Róbertom. 

Už v úvode listu adresovanému Albrechtovi zdôrazňuje Bonifác VIII. pokrvné príbuzenstvo 

medzi obidvoma rodmi a práve v mene tohto vzájomného puta rovnako nabáda Albrechta 

k poskytnutiu pomoci uhorskému kráľovi. Pápež však svoje posolstvo neadresuje len v rovine 

prosby, v určitom okamihu cielene vyvoláva u Albrechta výčitky svedomia zato, 

že v nedávnej minulosti zanevrel na pokrvné spojenie s Anjouovcami a radšej uprednostnil 

svoje politické ambície. „(My), Bonifác (VIII.) žiadame a v Synovi Boha Otca pozorne 

vyzývame Vašu kráľovskú Excelenciu, aby v prospech vážnosti našej apoštolskej stolice, ktorá 

musí byť hájená názorom spravodlivosti a láskou pokrvného príbuzenstva, ktorým ten istý 

oddaný Karol, kráľ Uhorska tebe je pripútaný, účinnejšie napomáhajúc menovaným 

kráľovnej a kráľovi Uhorska pokiaľ ide (o) obranu, znovunadobudnutie, vlastnenie 

a zachovávanie zmieňovaného kráľovstva Uhorského a pomáhajúc (im) príhodnými 

(prejavmi) záštity, spomínanému kráľovi Čiech alebo (jeho) synovi nech neposkytuješ žiadnu 

pomoc, radu alebo priazeň skrze seba alebo (niekoho) iného čo do obsadenia, vniknutia, 

násilného užívania alebo obrany v predtým uvedenom obsadení (Uhorska), (a nech) nie je 

poskytovaná (ani) pre iných, ktorých môžeš tvojou právomocou držať v medziach, dovolíš, aby 

spomenutý kráľ a kráľovná Uhorska sa spoluradovali ich právom z ramena Tvojej moci a aby 
                                                 
47 „... že palatín Matúš, kým sme boli v Čechách, prvý a znamenitý medzi všetkými šľachticmi Uhorského 
kráľovstva, svojou radou a pomocou nás pobádal a s úzkostlivou starostlivosťou sa postaral, aby sme boli 
zvolení za uhorského kráľa, a ako prvý nás vyzval svojím predvídavým a verným presviedčaním ujať sa vrcholnej 
kráľovskej hodnosti a uviedol nás do Uhorského kráľovstva rukou svojej moci ...“ SEDLÁK, Vincent (ed.). 
Pod vládou anjouovských kráľov. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Bratislava : Literárne 
informačné centrum, 2002, s. 44-45, č. 5. 
48 Václav III. bol korunovaný svätoštefanskou korunou 27. augusta 1301 v Stoličnom Belehrade kaločským 
arcibiskupom Jánom. PERNIŠ, Jaroslav. Svätoštefanská koruna na dražbe ambícií. Anjouovci v zápase dynastií 
o dedičstvo Arpádovcov (1290 – 1310). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004, s. 39. 
49 Napriek tomu, že Karol Róbert bol korunovaný za uhorského kráľa ostrihomským arcibiskupom Gregorom, 
tak ako to vyžaduje uhorská právna tradícia, nemožno ani túto korunováciu pokladať za legitímnu. Gregor 
pri korunovačnom akte porušil niektoré právne zvyklosti, medzi ktorými najvážnejšia bola absencia väčšiny 
uhorských stavov a ešte vážnejšia absencia svätoštefanskej koruny. SEDLÁK, ref. 47, s. 21. 
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náhlivo obnovili milosť voči Tebe a Tebe spriateleným a poddaným silnejšiu lásku; a Ty nech 

preto môžeš byť tak z láskavej spravodlivosti i vône lásky k blížnemu, ako aj z oddanosti 

obľúbený pred zrakom Boha, ľudí a rovnako nás. ...“50 Bohužiaľ plody svojho diplomatického 

úsilia vyvinutého v prospech Karola Róberta už Bonifác VIII. nestihol pozbierať. Osudným sa 

mu stal dlhoročný konflikt s francúzskym kráľom Filipom IV.51 O mesiac neskôr zvolilo 

konkláve nového pápeža, biskupa z Ostie a Velletri – Mikuláša Boccasiniho ako Benedikta 

XI. Je nám to už dôverne známy bývalý pápežský legát, ktorý bol vyslaný Bonifácom VIII. 

do Uhorska v máji 1301, aby robil poradcu v dôležitých záležitostiach Karolovi Róbertovi. 

Ochrannú ruku neprestával držať nový pápež nad Anjouovcom ani po svojom nástupe 

na stolec svätého Petra. 

Aj vplyvom zachovanej kontinuity podpory Benedikta XI. v prospech záujmov 

anjouovského rodu sa situácia v Uhorsku začala vyvíjať priaznivejšie pre Karola ako 

pre rovnako starého Ladislava V. (Václava III.). Na Karolovu stranu postupne prešli cirkevní 

hodnostári, predovšetkým kaločský arcibiskup Štefan, jágerský biskup Michal a ďalej biskupi 

päťkostolský, rábsky, vesprímsky, nitriansky, bosniansky a čanádsky. Ako kráľa uznávali 

Karola Róberta už predtým Chorvátsko, Slavónsko a Dalmácia. Aj napriek posilneniu svojej 

pozície v krajine sa Karolovi stále nedarilo získať podporu zo strany mocných uhorských 

oligarchov v centrálnej časti Uhorska. Z tohto dôvodu sa Karol obracia s prosbou o finančnú 

injekciu na svojich príbuzných v rodnom Neapole. Jeho prosbe vyšla v ústrety jeho stará 

matka, sicílska kráľovná Mária.52 „ ... Zo zaopatrenia, urobeného skrze našu Excelenciu pre 

Karola, nášho najdrahšieho prvorodeného, uhorského kráľa, salernského vládcu a pána 

hradu S. Angeli, chcejúci tomuže kráľovi poukázať skrze teba tisíc šesťsto tridsať tri a tretinu 

                                                 
50 „Bonifacius ... Excellentiam regiam rogamus et hortamur attente in filio Dei Patris, quatenus pro reverentia 
Apostolicae sedis et nostra, intuitu defendendae iustitiae et amore sanguinis, quo idem Carolus Rex Ungariae 
tibi obnoxius alligatur, circa defensionem, recuperationem, manutentionem, et conservationem Regni Ungariae 
memorati, dictis reginae ac Regi Ungariae favens efficaciter, et praesidiis opportunis assistens, praefatis Regi 
Bohemiae aut filio circa occupationem, invasionem, usurpationem, seu defensionem in occupatione praetacta, 
nullum praestes per te vel per alium auxilium, consilium vel favorem, nec praestari per alios, quos tua potes 
iurisdictione compescere, patiaris; ut dicti Regina et Rex Ungariae de tuae potentiae brachio eorum iure 
congaudeant, et erga te, tibique iunctos et subditos in intensioris amoris dulcedinem ferventer exurgant; tuque 
possis exinde in conspectu Dei et hominum, nostroque pariter, tam de affectu iustitiae, et charitatis odore, quam 
de devotionis promptitudine commendari.“ FEJÉR, Georgius (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus 
ac civilis, vol. I – XI. Buda : Typogr. Regiae Vniversitatis Vngaricae, 1829 – 1844. Tu konkrétne vol. VIII/ 1., s. 
120-121, č. 45 (ďalej ako CDH). 
51 EHLERS – MÜLLER – SCHNEIDMÜLLER, ref. 2, s. 206-207. 
52 B. Brezováková vo svojej štúdii uvádza skutočnosť, podľa ktorej musela sicílska kráľovná Mária, aby mohla 
finančne podporiť vnuka, založiť svoje šperky a zlatú korunu vo florentskej banke Bardi a Peruzzi. 
BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 582. V poznámkach sa pritom odvoláva na listinnú edíciu CDH od Fejéra. My sme 
však túto skutočnosť, ako vyplynie z nadchádzajúceho úryvku listiny citovaného diela, neobjavili. 
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uncie53; a to polovicu samých peňazí, ktorá je šesťsto šesťdesiatšesť uncií a dvadsať tarénov 

bežnej váhy, a zvyšnú polovicu skrze správcu (oblasti) Abruzzo, ktorému sme poslali podobnú 

listinu, prikazujeme tvojej vernosti, aby predrečené peniaze z onej (polovice), ktorú máš v 

mene daru vybrať od všetkých zemí a miest, grófov a barónov tvojej právomoci za polovicu 

všeobecného príspevku, uloženého samým, ako ti je nariadené skrze našu inú listinu, len po 

vyňatí peňazí z daru všetkého Pánovho a cirkví, ako vyberieš, si sa následne bez odkladu 

postaral zaplatiť a poukázať poslovi alebo poslom rečeného kráľa; hodlajúc prijať útratu z 

toho, čo zaplatíš; za nijakého prekážania nariadenia vydaného pre teba o posielaní samých 

peňazí do našej komory a poukazovaní (ich) Sergiovi Siginulfimu z Neapola, rytierovi-

komorníkovi a nášmu familiárovi a vernému.“54 Karol tak získal potrebné finančné 

prostriedky na vedenie vojenských ťažení proti oligarchom, pričom je dosť pravdepodobné, 

že zdroje neboli využívané len na vojenské účely. Nedá sa vylúčiť ani možnosť získavania si 

časti vzdorovitých oligarchov podplácaním. Pre toto tvrdenie však nenachádzame oporu 

v dobových prameňoch, preto naše konštatovanie zostáva len v rovine hypotézy. Nech už bolo 

ich využitie napokon akékoľvek, pozvoľný príklon magnátov na stranu Karola sa pomaly 

stával skutočnosťou. Svoj diel zodpovednosti za tento stav niesol aj samotný panovník Václav 

II. Český kráľ, ktorý bol dostatočne oboznámený listom svojho syna o celkovej situácii 

v Uhorsku55 ako aj o jeho neudržateľnom postavení, sa rozhodol zorganizovať vojenskú 

výpravu do Uhorska. Už v lete roku 1304 tiahol so svojím vojskom pozdĺž Dunaja, prekročil 

                                                 
53 Uncia (ako váhová miera) zodpovedala v Neapole 0,027 kg. Taren (ako peňažná jednotka) bola pôvodne zlatá 
minca zavedená Arabmi. Cez Sicíliu prenikla do južnej Itálie, kde sa od 13. storočia rozšírili strieborné tareny. 
Jedna uncia obsahovala približne 30 tarenov. 
54 „... De provisione facta per Excellentiam nostram Karolo, primogenito nostro charissimo, Ungariae regi, 
Salernitano Principi, et honoris montis S. Angeli Domino, mille sex centas et triginta tres uncias et tertiam 
eidem regi exhibere volentes per te; videlicet medietatem ipsius pecuniae, quae est uncias sex centae sexaginta 
sex et tareni viginti ponderis generalis; et reliquam medietatem per Iustitiarium Aprutii, cui similes litteras 
destinamus, fidelitati tuae praecipimus, quatenus nuntio vel nuntiis dicti regis praedictam pecuniam de illa, 
quam nomine doni recolligere habes, ab universitatibus terrarum et locorum, Comitum et Baronum 
iurisdictionis tuae, pro medietate generalis subventionis ipsis imposite, prout tibi per alias nostras litteras 
demandatur, alia pecunia doni universitatum Domini et ecclesiarum duntaxat excepta, sicut recollegeris, 
successive sine dilatione solvere et exhibere procures; apodixiam de his, quae solveris recepturus; mandato tibi 
facto, [de] ipsa pecunia mittenda ad nostram cameram et assignanda Sergio Siginulfi, de Neapoli, militi 
Cambellano familiari, et fideli nostro aliquatenus non obstante“. CDH VIII/ 1, s. 156-157, č. 67. 
55 „Ladislaus, rex Hungariae, Wenceslao, regi Bohemiae et Poloniae, patri suo, litteras de statu regni 
Hungariae mittit, in quibus continebatur, quod pars sua sensim languidior hebetiorque esse coepit. 
Desciscentibus praecipuis baronibus ab eo et in partem Caroli regis facientibus secessionem, quod et Carolus 
ad succedendum regi Andreae erat propinquior, singularique ingenio et indole atque venustate morum 
praeclarus Hungarorum mentes in sui venerationem et culturam instexerat, et Venceslaus desidia et superbia 
ceterisque corruptis moribus et flagitiis odium in se et alienationem animorum provocabat. Quo effectum est, 
ut castra municipiaque, obedientiam Venceslai regis professa, regi Carolo dederentur et in personae suae 
clamdestini celebrarentur tractatus, quo facilius civile bellum intercipi posset, expulsionem vel discrimen. 
Barones insuper Hungariae, nulli partium fidi, nutrire magis divisionem, quam extinquere visi sunt, 
ut castrorum et introituum regalium impunis illis esset detentio.“ SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica 
nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1980, s. 156, č. 322 (ďalej ako RDSl I). 
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ho v miestach pri dnešnom Štúrove a po preplávaní riečiska zahájil dobýjanie mesta Ostrihom 

na protiľahlej strane. Václav mesto nielen vydrancoval, ale dopustil sa aj svätokrádeže, keď 

spolu s chrámovým pokladom odcudzil aj niektoré písomnosti arcibiskupstva.56 Za účelom 

zorganizovania ako aj úspešnej realizácie výpravy proti Václavovi II. bola v Bratislave dňa 

24. augusta 1304 uzavretá dohoda medzi rakúskym vojvodom Rudolfom a uhorskou 

stranou.57 V zmysle bratislavskej dohody koncom augusta 1304 vpadlo rakúsko-uhorské 

vojsko na územie Moravy. Výprava však nesplnila plánované očakávania, pretože 

k priamemu stretu znepriatelených vojsk vôbec nedošlo. Už koncom októbra sa spojené 

vojská rozišli, pričom každá zo strán sa vrátila domov. Václav II., ktorý pri vyvezení 

korunovačných klenotov nepomyslel na možné následky plynúce zo svojho nerozvážneho 

konania, výrazne podcenil aj vojenský potenciál rakúsko-uhorského vojska. Keď už si 

uvedomil, že situácia Přemyslovcov v Uhorsku nie je trvalo udržateľná, rozhodol sa spolu 

so synom Václavom preniesť práva na uhorský trón na dolnobavorského vojvodu Otta.58 

Po tom, ako mu odovzdal aj odnesenú uhorskú korunu, sústredil Václav svoje sily na boj 

o udržanie poľskej koruny.59 Keď Václav II. 21. júna 1305 zomrel, jeho následníkom 

a novým českým panovníkom sa stal niekdajší uhorský kráľ Ladislav V. ako Václav III. 

Mladý Václav pokračoval v nastúpenom kurze zahraničnej politiky svojho otca. 

Rozhodne nemienil dopustiť, aby jeho úhlavný politický rival Karol Róbert, ktorý výrazne 

prispel k oslabeniu jeho postavenia v Uhorsku, získal uhorskú korunu. Preto sa radšej 

9. októbra 1305 vzdal koruny v prospech už spomínaného Ota Bavorského60. Vojvoda Oto 

bol krátko po svojom príchode do Uhorska korunovaný koncom toho istého roku v Stoličnom 

Belehrade. Korunovačný akt nevykonal ostrihomský arcibiskup Tomáš, ktorý bol 

prívržencom Anjouovcov, ale len dvaja biskupi: vesprímsky biskup Benedikt a čanádsky 

biskup Anton. Tým sa opäť zopakovala situácia nezákonného aktu korunovácie z augusta 

                                                 
56 SEDLÁK, ref. 47, s. 49-50, č. 8. 
57 Uhorskú stranu reprezentoval na prvom mieste samotný Karol Róbert, ďalej boli na rokovaní prítomní 
ostrihomský arcibiskup Michal, kaločský arcibiskup Štefan a biskupi: nitriansky, rábsky, bosniansky 
a sedmohradský. Zo svetských veľmožov sa zúčastnili: magister Ugrín z rodu Čákovcov, palatín Omodej, palatín 
Roland, bán Kopás, magister Leukus, magister Vavrinec, bán Teodor, magister Štefan, palatín Opor, vojvoda 
Peter, vojvoda Vavrinec, magister Kokoš a magister Ján, syn Tomáša. MES II, s. 543, č. 585. 
58 Bavorský vojvoda Oto bol v ženskej vetve vnukom Bela IV. BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 584. 
59 Okrem už spomínanej uhorskej koruny držali Přemyslovci v rukách aj poľskú korunu, o ktorú zvádzali boj 
s Piastovcami. Iniciátorom výpravy zorganizovanej proti Přemyslovcom sa stalo poľské knieža Vladislav 
Lokietko, ktorý sa už predtým uchýlil k mocnému uhorskému oligarchovi, palatínovi Omodejovi z rodu 
Abovcov. So súhlasom Karola Róberta a posilnený palatínovými vojskami tiahol v roku 1304 cez Karpaty 
a pripojil k Haliči najvýznamnejšie oblasti Malopoľska. Tamže, s. 584. 
60 PERNIŠ, ref. 48, s. 69-70. 
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1301, keď Václav II. neprijal uhorskú korunu z rúk ostrihomského arcibiskupa Gregora, 

ale kaločského arcibiskupa Jána.61 

Nezlomná vytrvalosť a trpezlivosť, s ktorou po všetky tie roky znášal anjouovský rod 

nepriazne osudu na ceste k uznaniu svojich nástupníckych práv, sa napokon vyplatila. Po tom, 

ako bol Oto na nátlak pápežskej kúrie prinútený vzdať sa svojich nárokov, sa Karol Róbert 

stal jediným korunovaným panovníkom na uhorskej pôde. Tentokrát už v neprospech 

Anjouovcov nevystúpil žiadny pretendent z okolitých panovníckych rodov, ktorý by si 

uplatňoval svoje nároky na uhorský trón. Napriek tomu, že už nehrozilo nebezpečenstvo 

zo zahraničia, musela sa Karolova vláda vysporiadať s veľkými ťažkosťami vo vnútri 

kráľovstva. Protivníkom aj naďalej zostávala väčšina mocných oligarchov, ktorí boli 

odhodlaní brániť svoje dŕžavy pred Karolom Róbertom, ktorý predstavoval v ich očiach 

reálnu hrozbu straty ich doterajšieho nezávislého postavenia. Tento dlhodobo pretrvávajúci 

problém nepoľavujúcej rezistencie najmocnejších a najvplyvnejších z radov uhorských stavov 

chcel ostrihomský arcibiskup Tomáš vyriešiť zvolaním cirkevnej synody, ktorá sa uskutočnila 

koncom mája 1307 v Dvoroch nad Žitavou.62 Pred zhromaždenými stavmi vyzval každého 

k poslušnosti voči Karolovi Róbertovi, aby ho všetci obyvatelia uznali ako prirodzeného pána 

a kráľa Uhorska a zaistili mu nielen všetky kráľovské práva, ale aj všetky obvyklé povinnosti 

a služby, pretože v prípade protivenia sa panovníkovi dá celé Uhorsko do cirkevnej kliatby.63 

To síce priviedlo mnohých do tábora kráľa Karola, ale nie tých najvplyvnejších. Matúš Čák, 

Ladislav Kán a páni Kyseckí sa hrozby kliatby nezľakli a nezúčastnili sa ani celokrajinského 

zhromaždenia, ktoré sa na výzvu Karola Róberta zišlo 10. októbra 1307 na Rákošskom poli. 

Práve tu bol Karol jednomyseľne prijatý a uznaný za uhorského kráľa.64 Napriek uzneseniu 

snemu nemožno považovať uhorské pomery za konsolidované a postavenie kráľa Karola 

za zabezpečené. K úplnej normalizácii pomerov v krajine bolo treba zlomiť odpor vyššie 

                                                 
61 HÓMAN, Bálint – SZEKFÜ, Gyula. Magyar történet II. Budapest : Maecenas, 1990, s. 47. (Ide o reprintové 
vydanie pôvodiny z roku 1943). 
62 MALOVECKÁ, Milota. K uhorským cirkevným synodám v stredoveku (s podrobnou analýzou provinciálnej 
synody konanej vo Dvoroch nad Žitavou v roku 1307). In Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia 5, 2006, s. 
197-206. 
63 „... nos quamvis frequentatis vicibus publiceverimus et denuntiaverimus hoc in scriptis, nihilominus et nunc 
declaramus ac denuntiamus, omnes tales in excommunicationis et interdicti sententias dicti summi pontificis 
incidisse et auctoritate metropolica praedictas sententias innovamus, etiam in eosdem contempores proferimus 
in hiis scriptis ... monentes, inducentes et exortantes peremptoriae et praecise universos, ut ad oboedientiam 
praedicti domini regis redeant, eundem in dominum naturalem et regem Hungariae recognosscendo ...“ RDSl I, 
s. 221, č. 478. 
64 „... barones, in praesenti regni congregatione praesentes Karolum ac posteritatem eius, prout regalis 
successio exigit, in regem Hungariae susceperunt obligaveruntque se, quod quicunque dignitatem aliquam seu 
possessionem, tributa vel iura aliqua, ad regalem magnificentiam vel reginalem pertinentia obtinet, absque 
contradictione qualibet libere eidem regi restituet ...“ CDH VIII/ 1, s. 221, č. 105. 
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menovaných oligarchov.65 Avšak na zdolanie tejto poslednej prekážky, stojacej mu v ceste 

pri získaní plnej zvrchovanosti nad Uhorským kráľovstvom, musel Karol vynaložiť 

v nasledujúcich rokoch ešte veľa úsilia. 

Počínanie Karola Róberta bolo po celý čas pozorne sledované anjouovským dvorom 

v Neapole. Po tom, ako sa mu podarilo získať na svoju stranu duchovenstvo a väčšiu časť 

šľachty, a keď už bolo viac-menej isté, že svoje práva na uhorský trón obháji, zmocnila sa 

viacerých príslušníkov anjouovského rodu (predovšetkým Karolovho strýka Róberta) obava 

z prípadného prihlásenia a následného uplatnenia Karolových legitímnych nárokov 

na Neapolské kráľovstvo. V snahe predísť tomuto scenáru ako aj zabrániť možnému spojeniu 

Uhorského a Neapolského kráľovstva prikročili neapolskí Anjouovci v roku 1309 

k premyslenému ťahu – k definitívnemu vydedeniu Karola Róberta z neapolského dedičstva. 

Skutočnosť, že Karola pripravili o neapolské dedičstvo, sa všeobecne považuje za krivdu 

spáchanú na mladom zákonnom dedičovi. Na druhej strane treba ale dodať, že nech už bolo 

pozbavenie jeho nárokov akokoľvek nespravodlivé, prispelo k upokojeniu uhorskej 

spoločnosti, ktorá sa obávala nebezpečenstva vyplývajúceho z prípadného spojenia dvoch 

kráľovstiev. Novovymenovaný pápežský legát pre Uhorsko, kardinál Gentilis, chcel využiť 

zdanlivé upokojenie politických turbulencií v krajine na to, aby mohol korunovať Karola 

Róberta za uhorského kráľa. Za tým účelom dal vyhotoviť nový diadém,66 ktorý použili 

pri slávnostnej korunovácii 15. júna 1309. „... pri príležitosti korunovania Karola 

za uhorského kráľa, ... pán Karol, kráľ Uhorska, do rúk ostrihomského arcibiskupa ... 

po dotknutí sa a pobozkaní svätosvätého evanjelia prisahal neporušiteľne zachovávať 

dolunapísané, najprv doslovne prečítané, potom vysvetlené v maďarčine spomínaným 

ostrihomským arcibiskupom. Spomínaní prítomní baróni, ako aj iní, menovaní v mene svojom 

i za spomínaných neprítomných, uznajúc pána Karola za pravého a zákonitého kráľa Uhorska 

a zákonitého pána svojho i kráľovstva, zložili samému kráľovi prísahu povinnej vernosti ...“67 

Táto „predbežná“ korunovácia však v konečnom dôsledku znamenala len formálny akt, 

ktorý navyše nebol ani právoplatný, pretože Karol nebol korunovaný svätoštefanskou korunou 

(ktorá, ako sme už predtým uviedli, tvorila najdôležitejšiu podmienku platnosti korunovácie), 

                                                 
65 B. Brezováková ako aj V. Sedlák vo svojich štúdiach zhodne uvádzajú, že odmietavý postoj uhorských 
oligarchov pramenil z obavy o osud Uhorska po prípadnom spojení Uhorského a Neapolského kráľovstva, 
pričom nikomu z popredných predstaviteľov uhorských stavov nemohlo byť ľahostajné, ako sa vyvinie situácia 
v anjouovskom rode v tomto ohľade. BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 586. SEDLÁK, ref. 47, s. 25. 
66 „... frater Gentilis cardinalis, sedis apostolice legatus ... egregioque opere ex auro et lapidibus praeciosis 
novum fecit diadema parari, quod etiam cum tanta sollemnitate coram cleri ac populi unnumerosa frequentia ... 
benedixit ipsumque regno et Karolo, regi Ungariae, nomine Romanae curiae contulit et donavit ad opus 
coronationis regum Ungariae ...“. RDSl I, s. 295, č. 663. 
67 SEDLÁK, ref. 47, s. 64-65, č. 15. 
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ale len narýchlo vyhotoveným diadémom. Po tejto fraške korunovania s „náhradnou 

korunou“, čím sa pápežský legát dopustil porušenia právnej zvyklosti, sústredil kardinál 

Gentilis svoje sily na získanie svätoštefanskej koruny, pričom neváhal použiť proti jej 

terajšiemu držiteľovi sedmohradskému vojvodovi, Ladislavovi z rodu Kán, exkomunikáciu 

ako najkrajnejší prostriedok v prípade neochoty vrátiť korunu jej právoplatnému majiteľovi.68 

Hrozba zabrala a Ladislav vrátil korunu v apríli roku 1310, za čo bol vzatý na milosť. A tak sa 

mohla 27. augusta 1310 konať – v poradí už tretia – Karolova korunovácia, tentoraz 

so všetkými náležitosťami: svätoštefanskou korunou, ktorú položil Karolovi na hlavu 

ostrihomský arcibiskup Tomáš v Stoličnom Belehrade.69 Týmto rozhodujúcim politickým 

aktom boli nároky Anjouovcov týkajúce sa uznania nástupníckeho práva na uhorskú korunu 

po formálnej stránke skutočne potvrdené. 
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68 „Frater Gentilis, tituli sancti Martini in Montibus presbiter cardinalis, apostolicae sedis legatus sensu 
constitutionum concilii praelatorum et baronum, olim Budae habiti, in quo super occupatores seu detentores 
iurium regalium seu reginalium excommunicationis et interdicti sententias pronuntiavit, Ladislaum, wayvodam 
Transilvanum tum, quia regiam coronam regni Hungariae iniuste occupatam non restituit, tumque quia volebat, 
ut filia sua cum filio regis Serviae schismatici matrimonium contraheret, excommunicat. ...“ RDSl I, s. 312-313, 
č. 711. K tomu pozri aj RDSL I, s. 330, č. 759. 
69 Chronici Hungarici compositio saeculi. In Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianae gestarum I. SZENTPÉTERY, Emericus (ed.). Budapest : Academia Liter. Hungarica, 1937, s. 486. 
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Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej 
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia* 
 
Mgr. Ľudmila Maslíková 
 

Územie Nitrianskej stolice patrí k najstarším a zároveň najrozvinutejším sídliskovým 

oblastiam na našom území, v ktorej sa s prítomnosťou človeka stretávame už v období 

stredného paleolitu. Predmetom nášho výskumu sa stala jej najzápadnejšia časť, ktorá sa 

po zániku Veľkej Moravy stala hranicou medzi novoformujúcimi sa štátnymi útvarmi, 

Uhorským a Českým kráľovstvom (resp. od 80. rokov 12. storočia Moravským 

markgrófstvom). Táto oblasť sa stala súčasťou tzv. konfínia, t. j. nárazníkového pásma, 

ktorého hlavnou úlohou bolo tlmiť útoky nepriateľov. Obranu tohto exponovaného územia 

mali zabezpečovať pohraničné komitáty (Šaštín, Beckov, Bana, Hlohovec, Šintava), 

novovybudované hrady (Holíč, Korlátka, Branč, Šaštín), ale i usadené strážne vojenské 

jednotky Sikulov, Pečenehov a Plavcov. V danom období sa tento priestor zámerne udržoval 

riedko osídlený a podľa možností aj ťažko prechodný. Pretínali ho iba diaľkové obchodné 

cesty, v blízkosti ktorých vznikli osady strážcov konfínia.1 

Skúmané územie sa rozprestiera v záhorskej oblasti, na území Chvojnickej 

pahorkatiny a zasahuje až do oblasti Myjavskej pahorkatiny. Hranicu vymedzeného územia 

na západe po celej dĺžke tvorí rieka Morava a na východe rieka Myjava. Severnou hranicou 

skúmaného územia je pohorie Bielych Karpát, ktorému dominuje najvyšší vrch celého masívu 

Veľká Javorina (969,8 m n. m.). Z hľadiska pôdneho fondu v skúmanej oblasti prevládajú 

hnedozeme na sprašovom podklade a v okolí Skalice a Holíča černozeme. Z hľadiska 

úrodnosti môžeme tieto pôdy zaradiť do kategórie stredne až veľmi úrodných úrodných pôd.2 

Klimaticky patrí skúmaná oblasť do teplej a mierne suchej oblasti, severná a východná časť 

do mierne vlhkej oblasti. Priemerné ročné teploty vzduchu dosahujú hodnotu 9,5 °C, 

priemerné júlové teploty 20 °C a januárové teploty – 1,9 °C. Vymedzené územie odvodňuje 

rieka Myjava s početnými prítokmi, ktorá pramení v Bielych Karpatoch v katastri obce Nová 

Lehota pod Šibeničným vrchom v nadmorskej výške asi 660 m n. m.3 Hraničnou riekou je 

                                                 
* Štúdia je výstupom projektu ,,Výskum archívnych prameňov ku cestnej sieti, mýtnym staniciam a trhovým 
miestam na území Nitrianskej župy v stredoveku III.“ – Grant Univerzity Komenského č. UK/240/2012. 
1 Bližšie pozri ZEMEK, Metoděj. Moravsko-uherská hranica v 10. až 13. storočí. Brno : Musejní spolek, 1972, 
127 s.; PETROVIČ, Vladimír. Vývoj moravsko-uhorskej hranice na Záhorí. In Slovenská archivistika XXXI, 
č. 1, 1996, č. 1, s. 72-80; MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin: Vydavateľstvo MS, 
2006, s. 266-272, 290-300. 
2 Atlas SSR VI. Bratislava : SAV a Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1980, s. 70. 
3 MÁJEK, Milan. Hydronymia z povodia Myjavy. In VIII. onomastická konferencia (B. Bystrica - Prešov 
(Dedinky) 2. - 6. jún 1980). Zborník materiálov. (ed. Milan Majtán) Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 
SAV, 1983, s. 170-173. 
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rieka Morava, ktorej ľavostrannými prítokmi na vymedzenom území je potok Výtržina, rieka 

Chvojnica, Unínsky potok a rieka Myjava. Najväčšie plochy tejto oblasti zaberajú dubové 

a hrabové lesy. Na niektorých miestach sú nepatrne zastúpené aj bučiny a zvyšky pôvodného 

lužného lesa.4 

Geografická poloha, priaznivé geomorfologické podmienky a úrodná pôda veľmi 

priaznivo ovplyvňovali vývoj osídlenia v tejto oblasti. Človek tu bol prítomný už v období 

stredného paleolitu (Sobotište, Kátov),5 ale intenzívnejšie osídlenie tejto oblasti súvisí 

predovšetkým s obdobím neolitu. Neolitické sídliská alebo objekty boli odkryté v Dojči, 

Kátove, Oreskom, Radošovciach, Rybkách, Senici a Skalici.6 Eneolitické nálezy boli doteraz 

doložené v Podbranči, Senici a v Šaštíne-Strážach (časť Stráže).7 Bronzová doba je zastúpená 

nálezmi z Dojča, Kopčian, Koválova, Petrovej Vsi, Radošoviec (časť Vieska), Senice, 

Skalice, Šaštína-Stráží (časť Stráže) a Unína.8 Halštatskú dobu dokumentujú nálezy 

zo Skalice, Šaštína-Stráží (časť Stráže) a Unína.9 Laténsku dobu nálezy z Hlbokého, Holíča, 

Lakšárskej Novej Vsi, Kátova, Koválova, Podbranča, Radošoviec (časť Vieska), Senice 

a Unína.10 Doba rímska v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice je doložená nálezmi 

                                                 
4 BERTA, Ján – MICHALKO, Ján. Lesné spoločenstvá. In Slovensko 2. Príroda. Bratislava : Obzor, 1972, 
s. 500-503, 505. 
5 BÁRTA, Jozef. Výskum paleolitických nálezísk v Sobotišti. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 
(ďalej len AVANS) v roku 1979, 1980, s. 31-31; BÁRTA, J. Stredopaleolitický nález z Kátova. In AVANS v roku 
1990, 1992, s. 19-20. 
6 ŘÍHA, Miloš. Nález mladšej volútovej keramiky v Radošovciach-Vieske. In AVANS v roku 1976, 1977, s. 252-
253; OŽĎÁNI, Ondrej. Terénny prieskum v okrese Senica. In AVANS v roku 1984, 1985, s. 180-181 (Dojč, 
Rybky, Senica); DRAHOŠOVÁ, Viera. Staršia lineárna keramika v Kátove. In AVANS v roku 1986, 1987, s. 39-
40; ROTH, Peter. Prieskum v Oreskom a Radošovciach-Vieske. In AVANS v roku 1987, 1988, s. 116; 
DRAHOŠOVÁ, Viera – HALAGAN, Juraj – TURČAN, Vladimír. Prieskum a záchranný výskum v Skalici. 
In AVANS v roku 1990, 1992, s. 30. 
7 OŽĎÁNI, ref. 6, s. 181; PAVÚK, Juraj – ŠIŠKA, Stanislav. Neolit a eneolit. In Slovenská archeológia, 1980-1, 
s. 137-158; BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech. Výskumy štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine 
r. 1946 a 1947. In Historica Slovaca VI-VII, 1948-49, s. 276. 
8 ROMSAUER, Peter. Džbánok stredodunajskej mohylovej kultúry v Petrovej Vsi. In AVANS v roku 1974, 
1975, s. 93; ZACHAR, Lev. Zisťovací výskum pri obci Šaštín-Stráže. In AVANS v roku 1976, 1977, s. 298-299; 
OŽĎÁNI, ref. 6, s. 181 (Dojč, Senica); STUDENÍKOVÁ, Etela. Záchranný výskum na Zámčisku v Uníne. 
In AVANS v roku 1980, 1981, s. 278-280; BÁTORA, Jozef. Prieskum zameraný na zistenie sídlisk zo začiatku 
doby bronzovej. In AVANS v roku 1983, 1984, s. 34-37 (Kopčany, Koválov); DRAHOŠOVÁ, Viera. Druhá 
sezóna výskumu v Radošovciach-Vieske. In AVANS v roku 1987, 1988, s. 42, DRAHOŠOVÁ – HALAGAN –
TURČAN, ref. 6, s. 30 (Skalica). 
9 ZACHAR, ref. 8, s. 298-299; STUDENÍKOVÁ, Etela Výskum v Uníne v roku 1981. In AVANS v roku 1981, 
1982, s. 270-272; DRAHOŠOVÁ, Viera. Ďalšie nálezy zo Skalice. In AVANS v roku 1992, 1993, s. 31. 
10 OŽDÁNI, ref. 6, s. 180, 181 (Hlboké, Senica); HROMADA, Jozef – VARSIK, Vladimír. Prieskum 
v severozápadnej časti Záhoria. In AVANS v roku 1989, 1991, s. 39; TOMČÍKOVÁ, Katarína. Výskum 
a prieskum v Lakšárskej Novej Vsi. In AVANS v roku 1984, 1985, s. 226; BÁTORA, ref. 8, s. 34-37 (Kátov, 
Koválov); ŘÍHA, Miloš. Laténske sídlisko v Radošovciach. In AVANS v roku 1976, 1977, s. 251-252; 
STUDENÍKOVÁ, ref. 8, s. 278-280; BUDINSKÝ-KRIČKA, ref. 7, s. 276. 
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z Podbranča, Radošoviec (časť Vieska), Senice, Skalice a Šaštína-Stráží (časť Stráže).11 

V mnohých lokalitách dochádza k nadväznosti jednotlivých archeologických kultúr, 

čo znamená istú kontinuitu v osídlení daného priestoru. 

Výrazný zlom v osídľovacom procese tejto oblasti priniesol prelom 5. a 6. storočia, 

keď sa v naddunajských priestoroch Karpatskej kotliny usadili prví Slovania. Spravidla ide 

o najstarší horizont žiarových pohrebísk s archeologickými nálezmi jednopriestorových 

polozemníc s kamennou pecou a včasnoslovanskej keramiky tzv. pražského typu. Slovania si 

svoje sídla zväčša zakladali na svahoch nízkych vyvýšenín, v blízkosti vodných tokov 

a na miestach s priaznivými klimatickými pomermi a s pôdou vhodnou na obrábanie. 

Najstarší horizont slovanského osídlenia v skúmanej oblasti reprezentujú nálezy v Kútoch, 

kde boli odkryté dve väčšie popolnice pražského typu, ktoré možno datovať už na začiatok 

7. storočia. Početné slovanské osídlenie potvrdzujú aj odkryté sídliská, kostrové pohrebiská a 

hromadný nález železných predmetov, ktoré pochádzajú z 9. storočia. Ľ. Kraskovská 

predpokladala na základe nálezu železných predmetov, že sa v danej oblasti pravdepodobne 

nachádzali remeselnícke osady zamerané na spracovanie bahennej železnej rudy, ktorá 

sa vyskytovala v močiaroch v okolí rieky Myjavy a Moravy. Prítomnosť Slovanov máme 

doloženú aj v Gbeloch, kde boli odkryté dve nízke mohyly, v ktorých bola popolnica zdobená 

pásikmi vlniek a rýh a v Brodskom, kde boli nájdené štyri popolnice a dve menšie nádoby.12 

Významným nálezom z veľkomoravského obdobia bol mohylník v Skalici, kde bolo 

doteraz preskúmaných 63 mohýl. Mohylník bol birituálny s prevahou kostrových hrobov, 

ktorých súčasťou boli ozdoby, súčasti odevu, zbrane a keramika. Výsledky výskumov svedčia 

o tom, že ľud v danej oblasti bol majetkovo i spoločensky diferencovaný. Zo 60 kostrových 

hrobov, k vyššej vrstve patrilo šesť hrobov žien a dievčat, hrob veľmoža s mečom, trinásť 

hrobov patrilo príslušníkom bojovej družiny, z ktorých sedem patrilo k pešiakom a ostatné 

k jazdcom.13 Ďalšie nálezy z veľkomoravského obdobia sú doložené v Čároch, Kátove, 

Kopčanoch, Koválove, Dojči, Holíči, Lakšárskej Novej Vsi, Osuskom, Prietrži, Kunove, 

                                                 
11 ŘÍHA, Miloš. Dvě sídliště z doby římskej ve Skalici. In AVANS v roku 1981, 1982, s. 260-261; ZACHAR, ref. 
 8, s. 298-299; STUDENÍKOVÁ, ref. 8, s. 278-280; ROTH, ref. 6, s. 116; OŽDÁNI, ref. 6, s. 181; BUDINSKÝ-
KRIČKA, ref. 7, s. 276. 
12 KRASKOVSKÁ, Ľudmila. Kúty, okres Senica. In Významné slovenské náleziská na Slovensku. 
(zost. Bohuslav Chropovský) Bratislava : Veda, 1978, s. 116; KRASKOVSKÁ, Ľudmila. Slovanské sídlisko 
pri Kútoch. In Sborník Slovenského národného múzea - História LVI, 1962, s. 57-68; KRASKOVSKÁ, 
Ľudmila. Gbely, okres Senica. In Významné slovenské náleziská ..., ref. 12, s. 76; BIALEKOVÁ, Darina (zost). 
Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. Bratislava, hlavné mesto SSR 
a Západoslovenský kraj 1 zväzok, 2 časť. Bratislava : Archeol. ústav SAV, 1989, s. 292. 
13 BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech. Slovanské mohyly v Skalici (Slawische Hügelgräber in Skalica). Bratislava : 
SAV, 1959, s. 9-39; BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech. Skalica, okres Senica. In Významné slovenské náleziská ..., 
ref. 12, s. 185-186. 
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Jablonici a v Kútoch.14 Prirodzene už v danom období môžeme predpokladať v skúmanej 

oblasti aj existenciu ciest, ktoré spájali nielen jednotlivé lokality, ale zabezpečovali aj 

prepojenie dvoch veľkomoravských stredísk: Nitrianska a Pomoravia, čo nepriamo potvrdzuje 

kameň využívaný pri stavbe hradieb a sídiel v Mikulčiciach a v Pohansku, ktorý pochádzal 

zo severozápadnej časti Chvojnickej pahorkatiny z oblasti medzi Holíčom a Skalicou.15 

Ochranu tohto významného komunikačného uzla mali zabezpečiť hradiská v Hradišti 

pod Vrátnom, Podbranči, Uníne a Brodskom. Existenciu hradiska v Hradišti pod Vrátnom 

nám naznačuje už samotné pomenovanie. V jeho okolí však bola doposiaľ odkrytá len 

keramika a kostrové pohrebisko, kde sa pochovávalo v 9. a na začiatku 10. storočia.16 

V lokalite Podbranč-Starý hrad je dodnes viditeľný zemný val. V areáli hradiska boli nájdené 

základy polozemníc, črepy a ostroha s háčikmi.17 V lokalite Unín-Zámčisko existencia 

včasnostredovekého hradiska nateraz zostáva otázna. V dobe bronzovej tu síce stálo opevnené 

hradisko s predhradím, ale nálezy z veľkomoravského obdobia nám zatiaľ absentujú. 

Strategický význam na hraniciach s Moravským kniežatstvom malo hradisko v intraviláne 

obce Brodské v polohe Veleš, kde boli odkryté obytné objekty s kamennými základmi 

a črepy.18 

Zánikom Veľkej Moravy nebola prerušená sídelná kontinuita tunajšej oblasti. Vplyv 

starých Maďarov na sídelnú štruktúru domáceho slovanského obyvateľstva bol zreteľný 

najmä v rovinatých oblastiach dolného a stredného Ponitria a Považia. Avšak ani v tomto 

priestore nevytvorili kompaktné osídlenie, ale etablovali sa v niekoľkých menších enklávach 

medzi domáce slovanské obyvateľstvo. Najsevernejšou doteraz zistenou archeologickou 

lokalitou, kde boli doložené staromaďarské nálezy, je nálezisko v Skalici, kde sa nachádzal 

                                                 
14 ŘÍHA, Miloš. Veľkomoravské sídlisko v Čároch. In AVANS v roku 1976, 1977, s. 254-255; BÁTORA, ref. 8, 
s. 34-37 (Kátov, Kopčany´, Koválov); OŽDÁNI, ref. 6, s. 180; HROMADA – VARSIK, ref. 10, s. 39; 
TOMČÍKOVÁ, ref. 10, s. 226; ŘÍHOVÁ, Dagmar. Slovanské osídlenie v okolí Senice nad Myjavou. In Sborník 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského-Musaica XII, č. 1, 1961, 63-68; KRASKOVSKÁ, Ľudmila. Nové 
slovanské nálezy na Záhorí. In Zborník Slovenského národného múzea- História LXV č. 11, 1971, s. 69-78. 
15 Bližšie pozri MACHÁČEK, Jiří a kol. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní 
prostředí. In Archeologické rozhledy LIX, 2007, s. 305; DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. Brno : 
Masarykova univerzita, 2011, s. 82-83; HLADÍK, Marek. Sídelný vývoj na slovensko-moravskom pohraničí 
vo včasnom stredoveku. Južná časť ,,Dolnomoravského úvalu“ vo včasnom stredoveku. Dizertačná práca. 
Bratislava : Katedra archeológie FiF UK, 2012, s. 47-48. 
16 Hradište pod Vrátnom – pri hlbokej orbe sa tam vyorala mazanica a stavebný materiál. Podľa Š. Janšáka 
a V. Šemmera tam stálo hradisko, D. Bialeková to identifikovala ako sídlisko. In ŠEMMER, Viktor. Slovanské 
kostrové pohrebište a stopy hradiska v Hradišti pod Vrátnom (okr. Senica). In Historica Slovaca V, 1947, s. 185; 
Existenciu hradiska v tejto oblasti predpokladá D. Říhová In ŘIHOVÁ, Dagmar. Slovanské osídlenie v okolí 
Senice nad Myjavou. In Sborník FiF UK- Musaica XII, 1961, s. 63-68. 
17 JANŠÁK, Š. Objavenie starého predhistorického hradišťa so spečeným valom na takzvanom Starom hrade 
pri Branči 6. a 8. augusta 1913. In Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti XVI, č. 3, 1913,s. 65-72; 
BUDINSKÝ-KRIČKA, V. Podbranč, poloha Starý hrad. Nálezová správa. AÚ SAV Nitra, 1948, č. 74/48. 
18 STUDENÍKOVÁ, ref. 9, s. 270-271; BIALEKOVÁ, ref. 12, s. 292-293. 
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brod cez rieku Moravu a starí Maďari práve touto oblasťou podnikali pustošivé nájazdy 

na Moravu a ďalej do Saska. V uvedenej lokalite bol odkrytý hrob maďarského bojovníka, 

pri ktorom sa nachádzali kosti koňa. Pri hlave bola položená železná strelka vo forme 

kosoštvorca a pri nohách boli uložené dva železné strmene s okrúhlym stúpadlom.19 

V severnejších častiach Nitrianskej stolice doteraz nemáme doložené archeologické doklady 

o ich prítomnosti. Archeologické nálezy nám dokumentujú, že v tejto oblasti naďalej 

prežívala sídlisková štruktúra, ale aj zvyšky včasnostredovekej mocensko-správnej formy. 

V 10. storočí nám archeologické nálezy potvrdzujú existenciu osídlenia v Dojči, Hlbokom, 

Kopčanoch, Kútoch, Podbranči, Senici a Skalici.20 

Naše územie sa v priebehu 10. – 11. storočia stalo súčasťou Uhorského kráľovstva. 

V tomto období sa postupne dotváralo územno-správne rozdelenie krajiny21 a budovala sa 

cirkevná organizácia, ktorá na území Nitrianskej župy nadviazala na staršie veľkomoravské 

tradície, o čom svedčí i územný rozsah Ostrihomského arcibiskupstva, ktorý kopíroval 

územný rozsah zaniknutého Nitrianskeho biskupstva z obdobia Veľkej Moravy. Jej sídlom sa 

však nestala Nitra, ale Ostrihom, pretože na rozhraní 10. a 11. storočia bol sídlom 

panovníka.22 

                                                 
19 KRASKOVSKÁ, Ľudmila. Nález staromaďarského hrobu v Skalici na Slovensku. In Archeologické rozhledy 
VI, 1954, s. 351-352; TOČÍK, Anton. Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava : SAV, 
1968, s. 57-58. 
20 Dojč (poloha na Pieskach), Hlboké (poloha Zaháj), Kopčany (Areál ZŠ), Kúty (poloha Čepangát I.), Podbranč-
časť Majeričky, Senica (poloha Dolné Suroviny), Skalica (poloha Za predmestím). In BIALEKOVÁ, ref. 12, 
s. 293, 295, 299, 301, 307, 310, 314. 
21 Základnou územno-správnou jednotkou sa stal komitát, ktorý priestorovo nadviazal na hradnú sústavu 
z obdobia Veľkej Moravy. Skúmané územie sa stalo súčasťou Nitrianskeho komitátu. Okrem toho existovali 
v danej oblasti ešte menšie pohraničné komitáty Beckov, Bana, Hlohovec a Šintava. Ich centrá (hrady) ležali 
na strategicky dôležitých miestach a mali predovšetkým vojenské poslanie v rámci obrany krajiny. In PESTY, 
Frigyes. A Magyarországi várispánságok története különösen a XIII. században. Budapest : Magyar tudományos 
akadémia, 1882, s. 159-170, 189-193, 216-224, 404-411; ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava : 
Obzor, 1984, s. 11-12; KRISTÓ, Gyula. A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest : Magvető 
Könyvkiadó, 1988, s. 351-365; SEDLÁK, Vincent. Zrod Nitrianskej župy. In Nitra v slovenských dejinách. 
(zost. Richard Marsina). Martin : Vydavateľstvo MS, 2002, s. 159-168. 
22 V roku 1110 za vlády kráľa Kolomana (1095 – 1116) bolo obnovené i Nitrianske biskupstvo. K jeho 
diecéznemu územiu patrila Nitra (sídlo) s bezprostredným okolím a Trenčiansky komitát. K danej problematike 
bližšie pozri STRÁNSKY, Albert. Dejiny biskupstva Nitrianskeho od najstarších dôb až do konca stredoveku. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1933, 272 s.; MARSINA, Richard. Nitrianske biskupstvo a biskupi 
od 9. do polovice 13. storočia. In Historický časopis XLI, č. 5-6, 1993, s. 529-542; MARSINA, Richard. 
O nitrianskom biskupstve (Prečo nebolo obnovené Nitrianske biskupstvo hneď na začiatku 11. storočia?) 
In Szomszédaink között Kelet- Európaban. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Ed. Ferenc 
Glatz. Budapest, 1993, s. 27-32; MARSINA, Richard. Das Urkundenwesen der Bischöfe von Nitra (Neutra) bis 
zum Ende des 13. Jahrhunderts. In Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250. Innsbruck, 1993, s. 179-186; 
MARSINA, R. Začiatky cirkevnej organizácie na Slovensku (Od prelomu 8./9. až do začiatku 11. storočia). 
In Slovenská archivistika XXX, č. 2, 1995, s. 113-127; MARSINA, Richard. Vývoj cirkevnej organizácie 
na Slovensku v staršom stredoveku (Od najstarších čias do začiatku 12. storočia). In Vývoj cirkevnej správy 
na Slovensku. [Development of the church administration in Slovakia]. KRAKÓW : Spolok Slovákov v Poľsku 
– Filozofická fakulta TU, 2010, s. 15-28; MAREK, Miloš. Formovanie farskej siete na území Nitrianskej župy 
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Prvé písomné zmienky o osídlení 
 

Po usporiadaní politicko-mocenských pomerov sa stabilizovala i sídlisková štruktúra 

a postupne sa ustálilo aj vzájomné spolužitie domáceho slovanského a novousadeného 

staromaďarského obyvateľstva. V priebehu nasledujúceho 12. storočia sa postupne vzájomné 

vzťahy medzi Uhorským a Českým kráľovstvom upokojili a konfínium postupne prestalo 

plniť svoju nárazníkovú úlohu, čo umožnilo doosídľovanie priestoru aj po oboch brehoch 

rieky Moravy. Dokladom toho je aj listina z roku 1210, v ktorej sa spomína Šaštínsky 

archidiakonát, čo predpokladá existenciu kostola, nepochybne i fary a jeho vznik musel byť 

už v danom období naviazaný aj na isté skupinové osídlenie v tomto priestore.23 Najstarší 

písomný doklad z oblasti severného Záhoria o osídlení je z roku 1217 a vzťahuje sa 

na Skalicu (Skalza). Uhorský kráľ Ondrej II. (1205 – 1235) v nej potvrdzuje darovanie 

Skalice Sebešovi a Alexandrovi, synom Tomáša zo svätojursko-pezinskej vetvy rodu Hont-

Poznanovcov.24 V roku 1256 (21. júna) donáciu na Skalicu potvrdil Belo IV. (1235 – 1270) aj 

Alexandrovým synom Kozmovi a Achillesovi. Pri ohraničení uvedeného majetku sa ako 

susedia na západnej strane uvádzajú Česi (Bohemi), na východe zem magistra Abu a Mikuláša 

(terre magistri Aba et Nicolai) a na juhu obyvatelia Senice (Senicze) a Holíča (Wywar).25 

Senica podľa listiny z roku 1273 patrila k hradu Hlohovec, ale za vlády Bela IV. sa jej novým 

vlastníkom stal magister Maurícius. V roku 1273 Senicu získal Peter, syn Matúša z rodu Čák. 

V roku 1274 Ladislav IV. Petrovi opätovne potvrdil uvedený majetok.26 

V roku 1251 sa prvýkrát v písomných prameňoch spomína Sobotište (Zobodycha), 

ktoré so súhlasom kráľa predal trenčiansky župan Báš, syn Báša Abovi, synovi Abu za 400 

                                                                                                                                                         
v stredoveku. In Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. KRAKÓW : Spolok Slovákov v Poľsku – FiF TU, 2010, 
s. 132-216, etc. 
23 MARSINA, Richard. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 1. Inde ab anno DCCCV 
usque ad annum MCCXXXV. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1971, nr. 164, s. 130. (ďalej len CDSl I.) 
V písomných prameňoch sa spomínajú ako archidiakoni v Šaštíne napr. v roku 1210 Matej (CDSl I., nr. 164, 
s. 130), v r. 1218 Ján (CDSl I. nr. 231, s. 181), v r. 1229, 1230, 1231 Manasses (CDSl I., nr. 345, 360, 376, 
s. 248, 256, 269), v r. 1233 Vincent, (CDSl I., nr. 407, s. 298), v r. 1244 – 1245, 1248 Mikuláš (MARSINA, 
Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. 
MCCLX. Bratislava : Obzor, 1987, nr. 158, 304, s. 107, 213 (ďalej len CDSl II.), v r. 1272 Anton (FEJÉR, 
Georgius (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V./1, Budae, 1829, s. 255 (ďalej len 
CDH)); KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis I. Strigonii : Aegydius Horák, 1874, nr. 
769, s. 597 (ďalej len MES), v r. 1288 Chepan (? Štefan) (MES II, nr. 219, s. 244), v r. 1292 Wrkundinus (MES 
II, nr. 331, s. 331), v r. 1294 Chepan (? Štefan) (MES II, nr. 361, s. 363), etc. 
24 (r. 1217) CDSl I., nr. 221, s. 174-175. 
25 CDSl II., nr. 532, s. 368. 
26 (r. 1273) WENZEL, Gustav. (ed.) Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus IX. Budapest, 1871, nr. 9, 
s. 12-16 (ďalej len CDAC); (r. 1274) CDAC IV., nr. 17, s. 37; ŠIMKOVIC, Michal – HRŠKOVÁ, Erika. Nové 
poznatky k opevneniu hradu Branč. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja V, 2002, s. 35-43. 
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hrivien striebra.27 V roku 1297 však Aba, syn Abu vymenil svoj majetok v Sobotišti spolu 

s hradom Branč (cum castro lapideo Berench) s magistrom Abrahámom Rúfusom, synom 

Monolda, za svoj podiel v Hlohovci (Galgouch) a za dediny Kľačany (Kelechen), Sasinkovo 

(Saag), Bojničky (Boynch), *Dýč (Guche),28 *Kostoľany (Keztelen), Gáň (Gaan), Galantu 

(Galanta), *Únovec a Tótfalu (Un et Thoutfalu), Šúrovce (Sur), *Beren (Beren), Voderady 

(Vedered) a *Hrušov (Kurtuelus).29 Hrad Branč teda v roku 1297 už stál a vybudoval ho 

pravdepodobne Abov otec. V 13. storočí máme v prameňoch doložený aj hrad Šaštín (castrum 

etiam Sasvar), ktorý v roku 1289 obsadili vojenské oddiely rakúskeho vojvodu Albrechta, 

ktorý bol spojencom Ladislava IV. (1272 – 1290) v jeho zápase s uhorskou šľachtou.30 

K ďalším novovzniknutým hradom v 13. storočí na Záhorí patril aj hrad Korlátka (castrum 

nostrum Korlathkeu vocatum), ale v písomných prameňoch je doložený až v roku 1324, 

kde sa spomína, že hrad dobyl Matúš Čák Trenčiansky. Na oslobodení hradu sa podieľal 

Ulving z Harchendorfu. V roku 1394 ho donáciou od Žigmunda Luxemburského (1387 – 

1437) získal Stibor zo Stiboríc.31 

V roku 1262 Belo IV. daroval Serafínovi šesť dedín, z toho tri na Záhorí – Osuské 

(Ozus), Ropov (Rupov) a Hradište pod Vrátnom (Haradicha), ktoré patrili hradu Hlohovec. 

Pri ohraničení sa ako susedné dediny uvádzajú Jablonica (Jabluncha), Čítkov (Chytkou), 

*Hlovek (Hollouk), Hlboké (Holbouka), Kratnov (Crathnov), Prietrž (Petrus) a Brezová 

pod Bradlom (Brizoua).32 Všetky tieto dediny už pred uvedeným rokom museli existovať. 

V roku 1297 sa v prameňoch spomína aj Chropov (Horpo), keď vdova po Kozmovi Alžbeta 

spolu so synom Achillesom predstupujú pred Bratislavskú kapitulu, aby vyplnili poslednú 

vôľu zosnulého Kozmu a darovali do dedičnej držby uvedený majetok, nachádzajúci sa medzi 

Radošovcami (Rasolyz) a Lopašovom (Lapychoz), vernému služobníkovi komesovi Petrovi, 

synovi Gotharda.33 

K výraznému  rozvoju osídlenia v oblasti Myjavskej pahorkatiny a v oblasti Záhoria 

dochádza najmä v priebehu 14. storočia, čo potvrdzujú aj listiny z roku 1392 a 1394, podľa 

ktorých dostal Stibor zo Stiboríc od Žigmunda Luxemburského do dedičnej držby hrad Holíč 

                                                 
27 (r. 1251) CDSl II., nr. 372, s. 259; KAMMERER, Ernö. A Pécz nemzetseg Apponyi ágának az Apponyi grófok 
családi leveltárában örizett oklevelei. Budapest : Franklin-Társulat Ny., 1906, nr. 1, s. 1-2. 
28 Miestne názvy uvádzané s hviezdičkou *označujú lokality, ktoré v priebehu stredoveku zanikli, alebo splynuli 
so susednými lokalitami a taktiež označujú aj rekonštruované miestne názvy. 
29 (r. 1297) KAMMERER, A Pécz nemzetseg Apponyi..., ref. 27, nr. 21, s. 34-36. 
30 (r. 1294) CDAC X., nr. 92, s. 135-136. 
31 (r. 1324) NAGY, Imre (ed.). Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis II. Budapest, 1881, nr. 105, s. 116 
(ďalej len CDA); (r. 1394) WENZEL, G. Stibor Vajda. Életrajzi tanulmány. Budapest : Eggenberger-Féle Akad. 
Könyvkereskedés, 1874, nr. 45, s. 79. 
32 (r. 1262) CDAC VIII.,  nr. 18, s. 24-26. 
33 (r. 1297) CDAC V, nr. 115, s. 175-176. 
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a Branč s náležitými príslušnosťami (dedinami). K Holíčskemu panstvu v danom období 

patrili: Skalica (Sakolcha), Petrova Ves (Peterfalua), Gbely (Kwbel), Unín (Wny), Radošovce 

(Rachewch), Radimov (Radymow), Koválov (Kowalow), Dojč (Nogdaych, Kisdaych), 

Štefanov (Chepan), Stráže (Wre), Šaštín (Sasswar), Suge (?), Brodské (Baraska), Smolinské 

(Somola), Kopčany (Kopchan), Čáčov (Swchew), Bobogdány (Bobaldon), Kátov (Katho), 

Prietržka (Nemetpreters), Moravská Prietržka (Chehpreters), Popudiny (Popudyn), Kobyľany 

(Kobylany), Vieska (Kysfalua), Močidlany (Mochilan), Vlčkovany (Wolchkfalwa), Vidovany 

(Wydowan), Lackova Ves (Lachfalua), Lopašov (Lapassow), Rohov (Ekfalua), Kúty 

(Ekfalwa), Čáry (Cher), Oreské (Dyos), Vrádište (Wratna), Lakšárska Nová Ves (Allaxar) 

a Kunov (Chwn). K hradu Branč patrili: Sobotište (Zabatych), Koválov (Kowalow), 

*Ondrejova Lehota (Andraslehotaya), *Zakafalva, Rybky (Rypka), *Brestové (Brystow), 

Podzámok (Podharath), Chropov (Kropow), Malý Koválovec (Kys kowalow), Častkov 

(Chatov), Vrbovce (Vrbowich) a Meankov.34 

V roku 1439 je doložená v prameňoch osada Prievaly, ktorá patrila k panstvu 

Korlátka. Dedina bola pomenovaná podľa patrocínia sv. Juraja (Zenthgwrgh) a zároveň 

používala aj nemecký názov (Svancendorf).35 V dikálnom súpise Nitrianskej stolice z roku 

1452 sa spomína Kunov (Kwnno) a Letničie (Lettnicze).36 V roku 1431 je prvýkrát 

v písomných prameňoch doložený Rohov (Rohow) a v roku 1436 sa ako príslušnosť 

Holíčskeho panstva uvádzajú Smrdáky (Zmerdeche) a majer Myjava (Myawa).37 Myjava ako 

dedina sa spomína až v roku 1586, keď ju založil František Nádašdy, majiteľ Čachtického 

panstva. V súpise z roku 1598 sa uvádza, že v Myjave bolo 99 domov.38 V roku v roku 1439 

je doložená dedina Rovensko (Rowensko), v roku 1446 *Sotina (Zothinafalwa), koncom 

15. storočia obec Mokrý Háj (Kis Senkvic) a v roku 1548 Trnovec (Thernowawes).39 

                                                 
34 (r. 1392) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Slovenský národný archív v Bratislave 
(ďalej len SNA BA), fond Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, 
nr. 1; WENZEL, ref. 31, nr. 47, s. 79-80. Brodské (Barachka) je prvýkrát písomne doložené v roku 1318. 
SEDLÁK, V. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria slovaciae Inde ab a. MCCCI usque 
ad a. MCCCXXIII. Tomus 2. Bratislava :  Academia scientiarum Slovaca, 1987, nr. 231, s. 117. (ďalej len RDSl 
II.) 
(r. 1394) WENZEL, ref. 31, nr. 47, s. 79-80; Meankov nemožno stotožňovať s Myjavou. V 14.-15. storočí máme 
v danej oblasti doložené dve lokality s totožným názvom Myjava. Jedna sa nachádzala na území Čachtického 
panstva, v chotári dnešnej Myjavy a druhá na území Brančského panstva. Podľa B. Varsika táto lokalita sa 
nachádzala v miestach dnešnej dediny Majeríčky. VARSIK, B. Osídlenie Myjavy a Myjavskej pahorkatiny 
do začiatku 17. storočia. In Zborník FIF UK- Historica XXIII, 1972, s. 144. 
35 (r. 1439) Magyar Nemzeti Levéltár Budapešť (ďalej len MNL), Diplomatikai levéltár (ďalej len DL) 62 585. 
36 (r. 1452) MNL, DL 44 649. 
37 (r. 1431) WENZEL, ref. 31, nr. 147, s. 191; (r. 1436) MNL, DL 12 912. 
38 VARSIK, ref. 34, s. 144-145; MNL, Kamarai Levéltár, Regestum connumerationis domorum comitatus 
Nitriensis, anni domini 1598. 
39 (r. 1439) MNL, DL 104 989; (r. 1446) MNL, DL 62 590; (kon. 15. stor.) Vlastivedný slovník obcí 
na Slovensku II., s. 268; (r. 1548) Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III., s. 197. 
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Mestotvorný proces 
 

Významnou kategóriou sídiel, ktoré vytvárali tzv. kostru komunikačného systému 

na našom území, boli mestá, mestečká a trhové miesta. Mestotvorný proces na našom území 

máme doložený už na začiatku 13. storočia, ale k jeho zintenzívneniu dochádza najmä 

po tatárskom vpáde, t. j. v druhej polovici 13. storočia, a pokračoval aj v prvej polovici 

14. storočia. Uhorskí králi podporovali tento proces, čím sledovali predovšetkým zámer 

posilniť svoje postavenie v zápase so šľachtou v utvárajúcom sa stavovskom štáte. Mestské 

sídla disponovali právnymi a hospodárskymi výsadami, vyspelejšou sociálnou skladbou 

a vyznačovali sa aj zložitejším pôdorysom, honosnejšou svetskou i sakrálnou architektúrou 

a fortifikáciou. Neodmysliteľným atribútom mestských sídiel boli trhy. Tie sa prirodzene 

konávali aj v niektorých dedinách, ale neboli tak významné najmä z hľadiska koncentrácie 

obyvateľstva, remeselníkov a remeselnej výroby ako v mestách. Mestské sídla sa odlišovali 

od vidieckych sídiel najmä svojím právnym postavením, čo bolo v stredoveku základným 

znakom mestskosti. Ekonomická úroveň mestských sídiel, ale predovšetkým miera ich 

výsadnosti boli rozdielne. Podľa toho môžeme v našom prostredí rozlišovať dva základné 

druhy mestských sídiel: mestá (civitates) a mestečká (oppida).40 Podľa vlastníckych pomerov, 

čo malo veľký význam pre samotný hospodársky rozvoj mesta a postavenie jeho obyvateľov, 

možno rozlišovať kráľovské a zemepanské mestá, kráľovské a zemepanské mestečká. Medzi 

kráľovskými mestami sa už od 13. storočia vyvíjal osobitný typ mesta, ktorý sa dotvoril 

v 15. storočí a bolo to tzv. slobodné kráľovské mesto (libera regiaque civitas).41 

V oblasti severného Záhoria v období stredoveku postavenie mesta (civitas) získali 

Skalica a Senica a mestečká (oppidum) Radošovce, Petrova Ves, Šaštín a Holíč. 

 
Skalica 
 

Dôležité postavenie v záhorskej oblasti Nitrianskej stolice mala Skalica, ktorá patrila 

k starým sídlam, ale v písomných prameňoch o nej nachádzame zmienku až v listine z roku 

1217, podľa ktorej Ondrej II. potvrdil darovanie zeme menom Skalica Alexandrovi 

a Sebešovi, synom nitrianskeho župana Tomáša z rodu Hont-Poznanovcov. Tomáš uvedený 

majetok získal od Ondreja II. okolo roku 1206 – 1207. V donácii z roku 1217 sa zem Skalica 

uvádza ako neobrobená a opustená, nachádzajúca sa v konfíniu Uhorského kráľovstva oproti 

                                                 
40 Podľa dekrétu Ľudovíta I. z roku 1351 za mesto (civitas) bolo považované to sídlo , ktoré malo hradby. Je to 
v VI. článku zákona kráľa Ľudovíta I. z roku 1351. MARCZALI, Henricus (ed.). Enchiridion fontium historiae 
Hungarorum. Budapestini, 1901, s. 219. 
41 MARSINA, Richard. K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. In Historický časopis XXI, 1973, 
s. 337-367; ŽUDEL, Juraj. Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava : Veda, 2010, s. 58. 
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Čechám. Výraz neobrobená (či drsná, hrubá) a opustená je potrebné podľa nášho názoru 

chápať ako riedko osídlená, nie doslova opustená, keďže archeologické nálezy nám 

potvrdzujú osídlenie v danej oblasti aj pred 13. storočím.42 Predpokladáme, že Sebeš 

a Alexander vlastnili Skalicu iba do roku 1235. Po smrti kráľa Ondreja II. nastúpil na trón 

jeho syn Belo IV., ktorý nariadil prísnu revíziu otcových donácií. V rámci tejto revízie 

kráľom poverení sudcovia zrejme zhabali Tomášovým synom Skalicu a Pezinok a spomínané 

majetky sa dočasne stali kráľovským majetkom. V roku 1256 Kozma a Achilles, synovia 

Alexandra, požiadali kráľa, aby im za preukázané služby, ktoré učinili najmä v bojoch proti 

rakúskemu kniežaťu Fridrichovi Babenberskému a taktiež aj za utrpené škody, vrátil ich 

pôvodný majetok Skalicu. V roku 1256 Belo IV. uvedený majetok Kozmovi a Achillovi a ich 

potomkom vrátil do dedičnej držby.43 Táto línia svätojursko-pezinskej vetvy rodu Hont-

Poznanovcov niekedy po roku 1297 vymrela, čo pravdepodobne využil Matúš Čák 

Trenčiansky a zmocnil sa väčšiny ich majetkov. Túto skutočnosť v prípade Skalice 

predpokladáme na základe toho, že začiatkom 14. storočia sa zmocnil aj susedných hradov 

Holíča a Branča. Po jeho smrti sa Skalica opäť dostala do rúk kráľa (villam nostram liberam 

Zakolcza). 

Prerod trhovej osady na mesto bol zavŕšený v roku 1372 (6. októbra), keď uhorský 

kráľ Ľudovít I. (1342 – 1382) udelil Skalici výsady mestského charakteru. K udeleniu výsad 

panovník pristúpil aj z dôvodu, aby zabezpečil obranu pohraničia. V donačnej listine sa píše, 

že povoľuje mesto ohradiť, zabezpečiť, opevniť múrmi, stavbami, kamennými hrádzami 

a obkolesiť valmi.44 Ľudovít I. taktiež oslobodil skalických mešťanov (z vlastných vecí 

a tovarov) od platenia pohraničného cla (tridsiatku) ako aj mýtnych poplatkov v celom 

                                                 
42 ,,... terram quandam nomine Skalza rudem et desertam, sitam in confinio nostri regni versus Bohemiam ...“ 
(r. 1217) CDSl I., nr. 221, s. 174. 
43 (r. 1256) CDSl II., nr. 532, s. 368. Poslednú zmienku o Achillovi máme doloženú v roku 1297 pri darovaní 
dediny Chropov komesovi Petrovi, synovi Gotharda. (r. 1297) CDAC V., nr. 115, s. 175-176. Achilles a synovia 
Kozmu – Kozma II. a Pavol zomreli bez potomkov. 
Po prehratej bitke pri rieke Slanej v r. 1241 kráľ prenasledovaný Tatármi unikal cez Gemer do Nitry a následne 
pokračoval cez Bratislavu do Viedne, kde bol nútený (za pomoc) dať Fridrichovi Babenberskému do zálohu 
Bratislavskú, Mošonskú a Šopronskú župu. Po odchode Tatárov Fridrich prenikol na juhozápadné Slovensko 
a dostal sa až k Hlohovcu. Konflikt skončil v roku 1246, keď v bitke medzi uhorským a rakúskym vojskom 
Fridrich II. padol a ním vymrel rod Babenbergovcov. 
44 „... in confinibus regni Bohemie sita met habitam, more et instar aliarum ciuitatum regalium muratarum 
instituere, murare at aggregare, eamque muris, municionibus, et operibus lapideis, et moeniis circumdare, 
firmare munire et vallere, pro tutiori et commodiori conseruatione ...“ (r. 1372) CDH IX./4, nr. 241, s. 422; 
HLAVAČKOVÁ, Miriam. Skalica. In Lexikón stredovekých miest na Slovensku. (zost. Martin Štefánik, Ján 
Lukačka) Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 426-427. Originál základného privilégia Skalice sa 
nezachoval, iba neskoršie potvrdenia od kráľov Žigmunda, Albrechta, Mateja I., Vladislava II. MV SR, Štátny 
archív v Bratislave (ďalej len ŠA BA), pobočka Skalica, fond Magistrát mesta Skalice, šk. 3, 7, 12,16, inv. č. 3, 7, 
10, 14. 
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kráľovstve.45 Ostatných kupcov, ktorí do Skalice prichádzali na obvyklý týždenný stredajší 

trh, kráľ oslobodil od povinnosti platiť tridsiatok a mýtne poplatky, ale iba v deň konania 

spomínaného trhu.46 V privilégiu nenachádzame žiadne ďalšie zmienky o výsadách 

hospodárskeho charakteru, či mestskej samospráve alebo voľbe richtára a farára. 

V roku 1377 Ľudovít I. povolil Skalici aj druhý týždenný trh, ktorý sa mal konať 

v nedeľu. Obchodníci prichádzajúci na trh boli taktiež oslobodení od platenia mýta 

a tridsiatku.47 Z neskorších potvrdení sa dozvedáme, že Ľudovít I. Skalici udelil aj právo 

vydržiavať dva jarmoky, a to na sviatok Všetkých svätých (1. novembra) a druhý jarmok, 

ktorý trval od nedele pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána celých štrnásť dní. Obchodníci 

prichádzajúci na jarmok boli oslobodení od platenia mýta a tridsiatku po dobu týchto 

štrnástich dní.48 Pre kupecký element v meste bola dôležitá výsada Žigmunda 

Luxemburského z roku 1389, podľa ktorej skalických mešťanov a hostí cestujúcich po 

kráľovstve nesmel nikto väzniť a súdiť kvôli dlžobám a previneniam iných a panovník 

nariadil, že môžu byť súdení len skalickým richtárom v prítomnosti prísažných mesta 

Skalice.49 V Skalici máme v polovici 15. storočia doloženú aj funkciu dozorcu trhu (censor 

fori), ale jeho práva a povinnosti bližšie nepoznáme.50 

Zmena vo vlastníckych pomeroch mesta nastala už za kráľa Žigmunda, ktorý 

na začiatku svojej vlády v roku 1385 zálohoval celú Bratislavskú, Nitriansku (aj mesto 

Skalica) a Trenčiansku stolicu moravským markgrófom Prokopovi a Joštovi. Zálohované 

územie síce od moravských markgrófov vykúpil späť, ale v kráľovských rukách nezostalo 

dlho. V roku 1392 Skalicu spolu s Holíčom a príslušným panstvom dal do zálohu Stiborovi 

zo Stiboríc a Beckova. Pôvodne išlo o doživotnú držbu, ale už v donácii z roku 1395 sa 

                                                 
45 Uvedené privilégium však nebolo dodržiavané a Skaličania sa často dostávali do konfliktov s vyberačmi 
mýtnych poplatkov a pohraničného cla, preto v roku 1490 (12. novembra) Vladislav II. svojím mandátom vyzval 
všetkých majiteľov mýtnych a colných staníc v krajine, aby rešpektovali oslobodenie Skaličanov od platenia 
mýtnych a colných poplatkov. MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, fond : Magistrát mesta Skalice, šk. 14, 
inv. č. 12. 
46,,... universos etiam forenses Mercatores extraneos et comprovinciales ad forum ipsorum feriis quartis singulis 
hebdomadis ibidem celebrari consuetum, cum rebus eorum mercimonialibus concurrentes, et advenientes, 
die fori tantum, et non alias, stando et remeando a solucione trigesime, et tributi de rebus mercimonialibus 
ipsorum facienda, perpetuo liberos esse volumus et exemptos.“ (r. 1372) CDH IX./4, nr. 241, s. 422. 
,,Hoc dempto et excepto, si et ubi iidem mercatores forenses extranei per eandem civitatem in die fori transitum 
fecerint ulteriorem, ipsos a solutione tricesime ac tributi non custodimus, sed ipsos ad solutionem eorumdem 
obnoxios esse volumus, et adstrictos.“ CDH IX./4, nr. 241, s. 423. 
47 Tento údaj sa dozvedáme z listiny zo 7. marca 1422, v ktorej Žigmund Luxemburský potvrdil listinu Ľudovíta 
I. z roku 1377. MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, fond Magistrát mesta Skalice, šk. 3, inv. č. 3.  
48 MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, fond Magistrát mesta Skalice, šk. 2, 4, inv. č. 2, 4. 
49 MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, fond : Magistrát mesta Skalice, šk. 1, inv. č. 1; HLAVAČKOVÁ, ref. 44, 
s. 427. 
50 Tamže, s. 430. 
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dozvedáme, že išlo o potvrdenie dedičnej držby darovaných majetkov.51 Pomerne priaznivý 

vývoj mesta narušili v nasledujúcich rokoch husitské nájazdy zo susednej Moravy. Husitské 

vojsko na čele s Jánom Vrbenským sa Skalice zmocnilo v druhej polovici júna roku 1432, 

teda v rovnakom čase ako Blažek z Borotína Trnavy. Husitské vojská dokonca použili 

v prípade obidvoch miest aj rovnaký postup. Nezmocnili sa ich obliehaním a bojom, 

ale ľsťou. Husiti zostali v Skalici pravdepodobne až do októbra roku 1434, keď napokon 

odišla aj husitská posádka z Trnavy.52 Aká bola situácia v Skalici po ich odchode, nám 

písomné pramene priamo nepotvrdzujú, určite však po neustálom plienení mesto utrpelo 

značné škody. V roku 1436 (29. mája) Žigmund Luxemburský vydal listinu, podľa ktorej 

obyvateľov Skalice oslobodil na tri roky od platenia všetkých daní a poplatkov. Okrem toho 

cudzincov, ktorí sa usadili v zachovaných domoch, oslobodil na štyri roky a tých, ktorí by si 

na rumoviskách postavili nové domy, na sedem rokov od platenia daní.53 

Hospodárske postavenie mesta priaznivo ovplyvňovala najmä jeho poloha, keďže sa 

nachádzalo v blízkosti významnej Českej cesty spájajúcej Prahu s Budínom. Zmienky o tom, 

akým remeslám sa obyvatelia Skalice venovali, nachádzame v písomných prameňoch len 

sporadicky. V roku 1406 sa spomína skalický obchodník Izák (Eysakch), ktorý býval 

v Bratislave. V roku 1440 skalický obchodník Jakub Czorn kupoval v Bratislave víno. 

Obchodníkom bol aj skalický mešťan Smatah, ktorému dal bratislavský mešťan Tomáš Frank 

zadržať 200 zlatých na zaplatenie jeho dlžoby.54 To, že v danej oblasti bol čulý obchodný 

ruch, potvrdzujú aj údaje tridsiatkových súpisov z roku 1541, kde sa spomína, že na Morave 

obchodovali títo skalickí obchodníci: Buklavský, Kovalovský, Kazivoda, Vašula. 

V uvedenom roku je zaznamenané, že Vít a Urban zo Skalice vyviezli na Moravu pol 

dreilingu vína. V tridsiatkových súpisoch je taktiež doložené, že na naše územie prichádzali 

obchodníci z Hodonína, Strážnice, Uherského Hradišťa, Holešova, Kroměříža, Olomouca, 

Prostějova, Jihlavy, Tešína, Prahy.55 

V meste môžeme predpokladať prítomnosť mäsiarov, keďže súčasťou mestskej 

samosprávy bol tzv. dozorca mäsiarskych jatiek (censor macellorum). Obyvatelia mesta sa 

                                                 
51 MV SR, SNA BA, fond Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, 
nr. 1, 3. 
52 VARSIK, Branislav. Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava : 1965, s. 254-256; JUROK, Jiří. Čestí 
husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitství). In Vojenská histórie IX, 
č. 3, 2005, s. 12. 
53 MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, fond Magistrát mesta Skalice, šk. 6, inv. č. 6. 
54 BUCHTA, Ján – SLOBODA, Ján – VIESTOVÁ, Zora (zost.). Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 
1968, s. 171. 
55 MACŮREK, Josef – REJNUŠ, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou. (Z dějín vztahů 
v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958, 
s. 76, 79. 
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zaoberali aj poľnohospodárstvom, konkrétne chovom dobytka, pestovaním obilnín (pšenica, 

jačmeň) a pravdepodobne aj chmeľu, keďže v meste je doložená funkcia pivovarníka 

(braxator).56 V Skalici boli vybudované dva veľké rybníky, z ktorých Horný aj s rybami dalo 

mesto do zálohu bratom Jánovi a Bartolomejovi zo Žerotína a z Fulneku za 525 zlatých.57 

V Skalici malo dlhú tradíciu aj pestovanie viniča hroznorodého. Súčasťou mestskej 

samosprávy bola aj funkcia vínneho majstra (magister montium), ktorý spolu 

so 6 prísediacimi tvorili vinohradnícky súd. V roku 1494 sa obrátili na bratislavskú mestskú 

radu so žiadosťou o poučenie vo veci štatútov a nariadení viničného práva. Začiatkom 

16. storočia v súpise krívd, ktorý vyhotovila Skalica, proti pánom zo Žerotína sa píše, že Ján 

st. zo Žerotína spolu so svojimi synmi Jánom a Bartolomejom zabrali pred 36 rokmi opustenú 

skalickú dedinu Vrátnu a na jej pozemkoch dali vysadiť vinohrady, od ktorých dostávajú 

poddanskú dávku 100 sudov vína.58 

Skalica sa koncom stredoveku uchádzala aj o právo skladu. Štefan Zápoľský, ktorý 

mal Skalicu v tom období v zálohu, v roku 1498 písal mestu Bratislava, že so žiadosťou 

o právo skladu boli i u kráľa, ktorý nariadil, aby sa dohodli najskôr s ostatnými pohraničnými 

mestami. Túto výsadu sa však Skalici nepodarilo získať.59 

 
Senica 
 

K sídlam mestského charakteru v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice sa radí aj 

Senica (villani de Scincze), ktorá je prvýkrát doložená v písomných prameňoch v roku 1256 

pri ohraničení Skalice.60 Senica podľa listiny z roku 1273 patrila k hradu Hlohovec, 

ale za vlády Bela IV. sa jej novým vlastníkom stal magister Maurícius. V roku 1273 Senicu 

spolu s mýtom a ďalšími príslušnosťami získal Peter, syn Matúša z rodu Čák.61 

                                                 
56 HLAVAČKOVÁ, ref. 44, s. 430. 
57 VARSIK, Branislav. Slovenské listy a listiny. Bratislava : SAV, 1956, nr. 259, s. 366-367. 
58 Žiadali odpoveď na uvedené otázky: Či vinohradnícky richtár, ktorého každoročne volia, a jeho prísediaci 
majú pri nastupovaní do úradu skladať prísahu, alebo nie? Ako potrestať robotníkov vo vinohradoch, keď 
oklamú majiteľa a neurobia dôkladne kopačku alebo inú prácu? Keď predá niekto vinohrad a potom ho nechá 
spustnúť, či môže jeho kupec zrušiť kúpu a vinohrad vrátiť, alebo či ho musí zaplatiť? Keď nechá niekto 
vinohrad ,,na pusto“, a predsa sa v ňom niečo urodí, komu patrí úroda – magistrovi hôr, alebo majiteľovi? Ak 
niekto chce predať vinohrad a ak sa oň uchádzajú jeho príbuzní i majiteľ susedného pozemku, kto má z nich 
predkupné právo? Keď ovocie zo stromu padne na susedov pozemok alebo na medzu, kto si ho môže zobrať? Či 
môže vinohradník žiadať odstrániť strom na susedovom pozemku, ak škodí jeho vinohradu. Aká odmena patrí 
magistrovi hôr alebo jeho radcom, ak idú do vinohradov zisťovať škodu, urobenú zvieratami alebo inak? 
BUCHTA – SLOBODA – VIESTOVÁ, ref. 54, s. 151; ŠÁTEK, Jozef. K začiatkom vinohradníctva v Skalici. 
In Agrikultúra V, 1966, s. 165-166. 
59 HLAVAČKOVÁ, ref. 44, s. 429. 
60 (r. 1256) CDSl II., nr. 532, s. 368. 
61 (r. 1273) MNL, DL 830; CDAC IX., nr. 9, s. 15. 
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V 14. storočí sa Senica stala poddanskou osadou hradu Branč, preto jej dejiny úzko 

súviseli s dejinami hradu. Začiatkom 14. storočia sa hrad a panstvo dostali do rúk Matúša 

Čáka, ktorý ho následne daroval svojej dcére ako veno. Po jeho smrti pripadli Zdislavovmu 

synovi Štefanovi zo Šternberka, ktorý tieto majetky užíval až do roku 1332, keď sa vrátili 

do rúk uhorského kráľa.62 Z písomných prameňov z roku 1332 sa dozvedáme, že hrady 

v mene kráľa prevzal Štefan, syn Lacka z rodu Hermann, správca kráľovských stajní 

(magister agasonum).63 Hrad a panstvo zostali v rukách kráľa do roku 1394, keď ho daroval 

Stiborovi zo Stiboríc. Je zaujímavé, že už v tejto listine Senica vystupuje ako mestečko – 

oppidum Zenthe,64 pričom v privilégiu, ktoré jej udelil Stibor v roku 1396, vystupuje ako 

mesto – civitas. Obyvateľov mesta však neoznačoval mešťania (cives), ale obyvatelia a hostia 

(incolae et hospites). Senica sa udeleným privilégiom zaradila medzi zemepanské mestá, 

ktoré sa vykupovali zo svojich povinností za 330 zlatých, ktoré boli povinní zemepánovi 

vyplácať v troch termínoch, a to na sviatok sv. Juraja (24. apríla), Michala (29. septembra) 

a na Narodenie Pána – Vianoce (25. decembra). Seničania mali zaručenú aj slobodu 

obchodovania. Každý kupec, ktorý prišiel na trh do Senice, mal právo predávať svoj tovar 

bez akýchkoľvek trhových a mýtnych poplatkov. Na základe tohto konštatovania môžeme 

v Senici predpokladať aj existenciu staršieho týždenného trhu.65 

Ich trhové výsady rozšíril Žigmund Luxemburský 24. marca 1419, keď Senici udelil 

na žiadosť richtára Pavla a troch prísažných Filipa, Martina a Andreja trhové privilégium. 

Podľa neho Seničania dostali právo konať výročné trhy (jarmoky) na sviatok sv. Alžbety 

(19. novembra) a v najbližšiu nedeľu po sviatku Božieho tela. Obchodníkom prichádzajúcim 

na trh sa zaručoval slobodný príchod a aj odchod, čo znamená, že boli oslobodení od platenia 

mýta a tridsiatku.66 

Nasledujúci deň, t. j. 25. marca 1419, Žigmund Luxemburský vydal ďalšie privilégium 

pre Senicu, v ktorom jej obyvateľov oslobodil od platenia mýta a tridsiatku na celom území 

Uhorského kráľovstva. Z listiny sa dozvedáme, že v prípade, keby sa niekto opovážil 

obťažovať mešťanov, obyvateľov i poddaných zo Senice požadovaním tridsiatku a mýta, 

                                                 
62 V roku 1332 sa Štefan zo Šternberka spomína ako comes hradu Holíč (Stephanus comes de Holicz). 
In CHYTIL, Josef (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkunden-Sammlung zur Geschichte 
Mährens VI. (1307-1333). Brünn, 1854, nr. 207, s. 155. 
63 (r. 1332) EMLER, Joseph (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars III. 
Annorum 1311-1333. Pragae : Typis Grégerianis 1890, nr. 1914, s. 744-746; (r. 1331) CDH VIII./3, nr. 281, 
s. 627. 
64 (r. 1394) WENZEL, ref. 31, nr. 47, s. 79-80. 
65 Uvedené privilégium sa nezachovalo, dozvedáme sa o ňom z konfirmácie Žigmunda Luxemburského z roku 
1435. MV SR, Štátny Archív Nitra (ďalej len ŠA NR), fond Huňady z Mojmíroviec, šk. 45, inv. č. 998; CDH X./7, 
s. 622-627. 
66 (r. 1419) CDH X./6, nr. 72, 216-218. 
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takému človeku sa majú veci, ktoré protiprávne odňal Seničanom, zobrať spolu s jeho 

vlastnými vecami alebo tovarom. Kráľ nariadil všetkým vyberačom mýta a tridsiatku v celom 

Uhorskom kráľovstve, aby Seničanov prechádzajúcich s tovarom cez ich mýtne a tridsiatkové 

stanice neobťažovali a prepustili ich bez platenia.67 S porušením tejto výsady sa stretávame 

v prameňoch už v roku 1499, keď sa richtár Matúš a mešťan Matúš Široký sťažovali 

na Osvalda z hradu Korlátka, ktorý protiprávne požadoval od Seničanov mýto. Panovník 

Vladislav II.(1490 – 1516) vo svojom liste z 23. júna 1499 opätovne potvrdil, že oslobodenie 

od mýta a tridsiatku Senici právom patrí a vyzval kastelána, aby rešpektoval ich výsady 

a v budúcnosti ich neporušoval.68 

O hospodárskom živote mesta v prameňoch z obdobia stredoveku nachádzame 

minimálne zmienky. Obyvatelia Senice sa venovali obchodným aktivitám. V tridsiatkovom 

registri z roku 1541 sú zachované mená obchodníkov zo Senice: Václav, Štefan, Ján, Pavol 

Holík, Klačka, Valentín a Gašpar. Obchodným artiklom bol predovšetkým dobytok, kože, 

víno a obilie. V registri nachádzame aj zmienku o tom, že cez Senicu hnali dobytok kupci Ján 

zo Strážnice, Mikuláš z Jihlavy, Gašpar z Prahy a Andrej z Prostějova.69 V meste boli 

zastúpené s veľkou pravdepodobnosťou aj remeselnícke odvetvia: mäsiar, kováč, mlynár. Ich 

prítomnosť môžeme však len dedukovať na základe priezvisk, ktoré sa nám zachovali v urbári 

z roku 1617. Z hospodárskych plodín pestovali obilniny a oziminy, venovali sa aj pestovaniu 

viniča a chovali dobytok, kone.70 

Senica koncom stredoveku patrila k veľkým sídlam. V dikálnom súpise z roku 1452 je 

zaznamenaných 97 zdaniteľných usadlostí a podľa súpisu domov z roku 1598 bolo v Senici 

180 obývaných a zdaniteľných domov.71  

 
Holíč 
 

Prvú písomnú zmienku o Holíči, resp. obyvateľoch Holíča, nachádzame v listine 

z roku 1256 (Wyuar) pri ohraničení Skalice.72 Pred rokom 1273 Ondrej II. daroval Holíč 

Kemenovi, ktorému bol ale v neskoršom období majetok odňatý a pričlenený k Bratislavskej 

stolici. V roku 1273 kráľovná Alžbeta, matka Ladislava IV., darovala Holíč aj so všetkými 

                                                 
67 (r. 1419) CDH X./6, nr. 71, s. 214-216. 
68 LEHOTSKÁ, Darina. Staršie dejiny Senice. In Senica. Dejiny mesta. (zost. Mojmír Benža, Miroslav Mindaš) 
Senica : Mestský úrad, 1996, s. 31; DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Senica. In Lexikón stredovekých miest ..., ref. 44, 
s. 420. 
69 MACŮREK – REJNUŠ, ref. 55, s. 76-77. 
70 Bližšie pozri urbár z roku 1617. In MV SR, ŠA NR, fond Medňanský Beckov, šk. 51, 21 fol. 
71 (r. 1452) MNL, DL 44 649; MNL, Kamarai Levéltár, Regestum connumerationis domorum comitatus 
Nitriensis, anni domini 1598. 
72 (r. 1256) CDSl II., nr. 532, s. 368. 
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jeho úžitkami šopronskému županovi Vavrincovi, synovi Kemena. Vplyvní predstavitelia 

uhorskej šľachty však jej donácie vyhlásili za neplatné, a tak Holíč zostal v kráľovských 

rukách až do roku 1296. V uvedenom roku Ondrej III. daroval Holíčske panstvo, ktoré sa 

sformovalo okolo hradu postaveného pravdepodobne v 12. storočí, do doživotnej držby 

Abrahámovi Rúfusovi.73 Abrahám sa z novozískaného majetku príliš dlho netešil, keďže už 

v nasledujúcom roku pravdepodobne pod nátlakom musel odovzdať Holíč do rúk Matúša 

Čáka a jeho mladšieho brata magistra Čáka. Usudzujeme tak na základe listiny z roku 1299, 

podľa ktorej Ondrej III. (1290 – 1301) nariadil bratislavskému županovi Demeterovi, aby sa 

postavil na čelo kráľovského vojska a vypravil sa k hradu Holišov (Holysow), ktorý bol 

v rukách Matúša Čáka a dobyl ho. K týmto okolnostiam dopomohol aj fakt, že niekedy 

po roku 1297 vymrela Alexandrova línia svätojursko-pezinkých grófov rodu Hont-

Poznanovcov a Matúš sa zmocnil väčšiny ich majetkov.74 Po jeho smrti, podobne, ako to bolo 

v prípade hradného panstva Branč sa jeho majetok dostal do rúk jeho synovca Štefana 

zo Šternberka, ktorý ich vlastnil do roku 1332, keď po vzájomnej dohode s Jánom 

Luxemburským sa vrátili do rúk uhorského kráľa Karola Róberta.75 

V roku 1335 sa konalo významné stretnutie vo Višegráde, kde sa urovnávali spory 

medzi českým, poľským a uhorským kráľom. Okrem toho predmetom rokovania sa stalo aj 

obnovenie vzájomného obchodu medzi Českým a Uhorským kráľovstvom. Výsledkom 

rokovaní bola medzinárodná zmluva uzavretá 6. januára 1336, ktorou sa mal zaviesť poriadok 

na tzv. Českej ceste, ktorá bola spojnicou medzi Prahou a Budínom. Vstupnou bránou 

do Uhorského kráľovstva sa stal Holíč, kde kupci boli povinní platiť osemdesiatinu 

z prevážaných tovarov. Z listiny sa taktiež dozvedáme, že funkciu kastelána v Holíči (ale aj 

v Branči a v Beckove) vykonával magister Štefan, syn Lacka. Ako správcovia hradu sa 

v nasledujúcich rokoch v prameňoch spomínajú Tomáš Rúfus (1341 – 1349), palatín Ladislav 

Opolský (1367) a Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka (1375 – 1378).76 

                                                 
73 ,,... cum omnibus suis utilitatibus, villis scilicet, vineis, siluis, pratis, fenetis, nemoribus, aquis, terris 
arabilibus ...“ (r. 1273) NAGY, Imre – DEÁK, Farkas – NAGY, Gyula (ed.) Hazai oklevéltár 1234-1536. 
Budapest, 1879, nr. 57, s. 63-66; (r. 1296) CDH VII./2, nr. 434, s. 195-196. 
74 LUKAČKA, Ján. Hodonín a mestá na juhozápadnom Slovensku do polovice 15. storočia. In Středověká města 
na Moravě a v sousedních zemích. (ed. Peter Futák, Miroslav Plaček, Marek Vařeka) Ostrava : Vydalo město 
Hodonín a Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2009, s. 93. 
75 Bližšie pozri poznámku č. 62, 63. 
76 LUKAČKA, ref. 74, s. 94.Trasa tzv. Českej cesty bola určená medzinárodnou zmluvou uzatvorenou medzi 
českým kráľom Jánom Luxemburským (1310 – 1346) a uhorským kráľom Karolom Róbertom (1301 – 1342) 
v roku 1336. Podľa dekrétu jej priebeh na území Slovenska bol určený mýtnymi stanicami: Holíč, Šaštín, Senica, 
Jablonica, Biksád (dnes Buková), Bíňovce, Farkašín (Vlčkovce), Šintava, Nyárhíd (zaniknutá obec 2 km 
na sever od Nových Zámkov), Dvory nad Žitavou a Ostrihom. V oblasti za Dunajom to boli ešte Piliš Čaba, 
Svätý Jakub (zaniknutá obec v susedstve Starého Budína v Pilišskej župe). In EMLER, Joseph (ed.). Regesta 
diplomatica nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV. Annorum 1333-1346. Pragae : Typis 
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Pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia Holíč bol povýšený medzi privilegované 

mestečká. Kedy sa tak stalo, nám pramene však priamo nepotvrdzujú. V písomných 

prameňoch Holíč vystupuje ako mestečko (oppidum Wywar) v donačnej listine Žigmunda 

Luxemburského z roku 1392 (28. júla), ktorou daroval hrad Holíč a príslušné panstvo svojmu 

vernému stúpencovi Stiborovi zo Stiboríc.77 Stibor okrem iného získal aj výnos z miestneho 

trhu (neuvádza sa však, v ktorý deň sa trh konal). 

V roku 1393 Holíč vyhorel, a tak predstavitelia mesta so súhlasom Stibora zo Stiboríc 

požiadali kráľa o poskytnutie úľav, aby si mohli znovu vystavať svoje obydlia. Kráľ ich 

prosbe vyhovel a 13. apríla 1393 vydal listinu, podľa ktorej odpustil obyvateľom Holíča 

platenie kráľovskej dane (lucrum camere). O mesiac neskôr ho Holíčania opätovne prosili 

o poskytnutie ďalších výsad, ktoré mali napomôcť hospodárskemu vzostupu mestečka. 

Panovník 9. mája 1393 oslobodil natrvalo obyvateľov a hostí bývajúcich v mestečku zvanom 

„Nový Hrad inak aj Holíč“ od platenia tridsiatku a mýtnych poplatkov v celom Uhorskom 

kráľovstve. V listine sa kráľ obracia na mýtnikov v celom kráľovstve, aby ním udelenú 

výsadu rešpektovali a neopovážili sa od Holíčanov vymáhať platenie tridsiatku a mýta.78 

Hospodárske výsady mesta znásobilo aj udelenie trhového práva v roku 1397 

(6. júna). Výročné trhy (jarmoky) sa mali konať na sviatok sv. Havla Vyznávača (16. októbra) 

a na oktávu (týždeň) po Veľkej noci. Uvedené jarmoky sa mali konať týždeň pred a týždeň 

po spomínaných sviatkoch. Panovník sa v listine zároveň obracia na všetkých kupcov 

a obchodníkov, aby bez akejkoľvek prekážky a strachu navštevovali jarmoky v Holíči. Pritom 

im Žigmund Luxemburský garantoval kráľovskú ochranu a bezpečnosť aj na cestách.79 

Uvedené privilégiá vytvorili priaznivé predpoklady na hospodársky rozvoj mestečka. 

Čulé obchodné kontakty Holíč udržiaval predovšetkým s Hodonínom, ktorý kráľovná 

Konštancia, manželka Přemysla Otakara I. (1198-1230), povýšila na mesto už v roku 1228.80 

K stagnácii obchodných kontaktov medzi Holíčom a Hodonínom dochádzalo len počas 

vojenských konfliktov. V tridsiatkových súpisoch z roku 1541 sa spomínajú mená 

obchodníkov: Žilka, Peter Kyšek, Hrotkova, Vít a Ondrej, ktorí predávali svoj tovar 

                                                                                                                                                         
Grégerianis, 1892, nr. 256, s. 102-103; SEDLÁK, Vincent (zost.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. 
Pod vládou anjuovských kráľov. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002, nr. 28, s. 108-110. (ďalej len 
PDSS) 
77 MV SR, SNA BA, fond : Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, 
nr. 1. V roku 1395 Žigmund Luxemburský vydal novú donačnú listinu pre Stibora zo Stiboríc, v ktorej hrad 
a panstvo Holíč mu udelil „iure perpetuo“, t. j. na večné časy. MV SR, SNA BA, fond : Rod Habsburg - 
riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, nr. 3. 
78 LUKAČKA, ref. 74, s. 96; MV SR, ŠA NR, fond: Kongregačné zápisnice (1572-1847), inv. č. 2. 
79 LUKAČKA, ref. 74, s. 97; MV SR, ŠA NR, fond: Kongregačné zápisnice (1572-1847), inv. č. 2. 
80 LUKAČKA, ref. 74, s. 92. 
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v Českom kráľovstve. V roku 1570 nachádzame v prameňoch zmienku o sedliakovi Matúšovi 

Homolíčkovi, ktorý bol poddaným Pavla Cobora na panstve Holíč a predával voly na Morave, 

kde mu ich zabavili.81  

V mestečku sa rozvíjali remeslá. Istotne tu pôsobili mäsiari, mlynári, pekári, kováči, 

kolári, ševci, tkáči, kožušníci, etc. Silné pozície si v mestečku udržiavalo pôdohospodárstvo. 

Osobitne treba vyzdvihnúť vinohradníctvo, ktorého produkty v podobe vína bolo možné 

odpredať na miestnych i vzdialenejších trhových miestach, čo potvrdzuje aj listina z roku 

1571, keď mestský súd v Skalici odsúdil Andreja Borbu zato, že kúpil víno z Holíča a čapoval 

ho v Skalici bez povolenia.82 V dikálnom súpise z roku 1452 sa uvádza v Holíči 

95 zdaniteľných usadlostí. V súpise z roku 1546 je zaznamenaných 53 usadlostí, 1 richtárska, 

5 domov patriacich šľachte a 14 domov chudobných.83 

 
Šaštín 
 

V roku 1210 sa v prameňoch spomína ako sídlo archidiakonátu, ktorý sa rozkladal 

na území Nitrianskej a Bratislavskej stolice. Jeho vznik predpokladá v danom priestore 

existenciu kostola, fary a taktiež aj existenciu istého skupinového osídlenia.84 V 13. storočí 

máme v prameňoch doložený aj hrad Šaštín (castrum etiam Sasvar), ktorý v roku 1289 

obsadili vojenské oddiely rakúskeho vojvodu Albrechta, ktorý bol spojencom Ladislava IV. 

v jeho zápase s uhorskou šľachtou. Hrad bol vydobytý späť v roku 1294, keď sa pri Trnave 

stretol v boji s Albrechtom komes Abrahám Rúfus, syn Menolda.85 Kde sa nachádzal uvedený 

hrad, zostáva otázne. Vincent Sedlák predpokladá, že sa mohol nachádzať v okolí Lakšárskej 

Novej Vsi a Bílkových Humeniec.86 V roku 1317 získal Šaštín (Saswar) spolu s Brodským 

(Barachka) Abrahám Rúfus. Kráľ Karol mu ich daroval ako odškodné za škody, ktoré utrpel 

od Matúša Čáka.87 

V roku 1392 sa Šaštín (Saswar) uvádza ako príslušenstvo hradu Holíč, ktorý kráľ 

Žigmund daroval Stiborovi zo Stiboríc najskôr doživotne a v roku 1395 do dedičnej držby.88 

                                                 
81 MACŮREK – REJNUŠ, ref. 55, s. 69. 
82 ŠÁTEK, Jozef. Poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. In Skalica. (Mesto Skalica). Skalica : Mestský úrad 
Skalica, 1992, s. 84. 
83 (r. 1452) MNL, DL 44 649; MNL, Magyar Kamara Archívuma. Sectio E 158, Conscriptiones portarum 
comitatus Nitriensis A 2646, (r. 1546), pag. 8. 
84 (r. 1210) CDSl I., nr. 164, s. 130.  
85 (r. 1294) CDAC X., nr. 92, s. 135-136. 
86 SEDLÁK, Vincent. Die älteste Besiedlung des Komitates Bratislava. In Studia historica Slovaca XVIII, 1994, 
s. 53. 
87 (r. 1317) RDSl II., nr. 231, s. 117. 
88 MV SR, SNA BA, fond : Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, 
nr. 1, 3. 
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V roku 1336 sa v Šaštíne spomína mýtna stanica, keďže osadou prechádzala už spomínaná 

Česká cesta. Cestujúci tu boli povinní zaplatiť od každého voza zvaného aj rudas (voz ťahaný 

viaczáprahom) jeden lót alebo tri vážky. Od voza zvaného aynczas (voz ťahaný 

jednozáprahom) platili polovičné mýto, teda polovičný lót.89 

V roku 1401 Žigmund Luxemburský potvrdil Šaštínu staršiu výsadu, ktorou oslobodil 

miestnych obyvateľov od platenia mýtnych poplatkov. V listine sa Šaštín uvádza ako 

oppidum nostrum Schosburg, čo znamená, že Šaštín získal už v predchádzajúcom období 

mestské výsady. Kto a kedy mu ich udelil, nevieme, môžeme ale predpokladať, že to bol 

Stibor zo Stiboríc v snahe vytvoriť nové hospodárske centrum na panstve. Samotný názov 

Schosburg nám naznačuje aj prítomnosť nemeckých hostí.90 Nemecké obyvateľstvo však 

tvorilo v Šaštíne len nepatrnú časť obyvateľstva, ktorá v priebehu 15. storočia v dôsledku 

vpádu husitov odtiaľto odišla. V 13. – 14. storočí môžeme predpokladať, že v danej oblasti sa 

konával aj pravidelný týždenný trh. Písomné pramene nám to však potvrdzujú až v roku 1496, 

keď Vladislav II. udelil Šaštínu právo vydržiavať dva jarmoky, a to na sviatok Panny Márie 

Snežnej (5. augusta) a sv. Ondreja (30. novembra), a týždenný trh, ktorý sa mal konávať 

každý pondelok.91 V polovici 15. storočia bolo v mestečku obývaných a zdaniteľných 

25 usadlostí. V roku 1532 portálny súpis potvrdzuje v Šaštíne 27 zdaniteľných usadlostí 

a 10 chudobných. Podľa súpisu domov z roku 1598 bolo v mestečku obývaných 113 domov.92 

 
Radošovce 
 

Najstaršia písomná zmienka o Radošovciach (ville Radichov) je doložená v listine 

z roku 1297, keď vdova po Kozmovi Alžbeta spolu so synom Achillesom predstupujú 

pred Bratislavskú kapitulu, aby vyplnili poslednú vôľu zosnulého Kozmu a darovali 

do dedičnej držby majetok Chropov, nachádzajúci sa medzi Radošovcami (Rasolyz) 

a Lopašovom (Lapychoz), vernému služobníkovi komesovi Petrovi, synovi Gotharda.93 

O existencii osídlenia v Radošovciach už aj v predchádzajúcom období svedčí archeologický 

                                                 
89 ,,... in primo introitu ad metas regni Hungarie in Alba Ecclesia vel in vulgari Wywar nominata debet solui 
octoagesima de rebus mercimonialibus item abinde siue in Saaswar, siue in Scyncbe, de quolibet curru 
mercimoniali, qui wlgariter rudas dicitur, debet solui vnus lotto siue tria pondera; item de quolibet curru 
aynczas dicto medium tributum, scilicet medius lotto…“ EMLER, ref. 76, nr. 256, s. 102; PDSS, nr. 28, s. 108-
110; (r. 1273) HOkl, nr. 57, s. 63-66. 
90 ,,... populi oppidi nostri Schosburg ad castrum nostrum Holicz ...“ MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, fond 
Mestečko Šaštín, nr. 1; MAREK, ref. 1, s. 123. 
91 MV SR, ŠA BA, pobočka Skalica, ŠÁTEK, Jozef. Holíčsko-šaštínske panstvo. I. časť, s. 29. (rukopis) 
92 (r. 1452) MNL, DL 44 649; MNL, Magyar Kamara Archívuma. Sectio E 158, Conscriptiones portarum 
comitatus Nitriensis A 2646, (r. 1532), pag. 10, MNL, Kamarai Levéltár, Regestum connumerationis domorum 
comitatus Nitriensis, anni domini 1598. 
93 (r. 1297) CDAC V., nr. 115, s. 175-176. 
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nález základov zaniknutej sakrálnej stavby v polohe pri Božej muke severozápadne 

od dnešnej obce, ktorej vznik je datovaný do 12. – 13. storočia.94 Koncom 13. storočia sa táto 

oblasť (pravdepodobne aj Radošovce) dostala do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho a po jeho 

smrti pripadla Štefanovi zo Šternberka. V roku 1388 sa uvedená dedina spomína medzi 

štrnástimi obcami, ktoré získal Stibor zo Stiboríc od Žigmunda Luxemburského.95 V roku 

1392 sa uvádza ako príslušnosť hradu Holíč.96 

Od roku 1428 aj na územie Slovenska začali prenikať husiti. Prichádzali sem najmä 

po Českej ceste, a to prirodzene znamenalo ohrozenie všetkých miest a dedín ležiacich v jej 

blízkosti. Ako to zasiahlo Radošovce, nevieme. Podľa dikálneho súpisu z roku 1452 bolo 

v dedine obývaných a zdaniteľných 35 usadlostí.97 Po smrti Stibora ml., ktorý zomrel 

bez mužských potomkov, sa jeho majetok, teda aj Holíčske panstvo, dostalo do rúk kráľa.98 

V roku 1437 zomiera aj Žigmund Luxemburský a jeho zať Albrecht Habsburský daroval 

v roku 1438 hradné panstvo Holíč do zálohu Gašparovi Šlikovi, ktorý pôsobil za Žigmunda 

Luxemburského ako ríšsky kancelár. V donácii sa uvádzajú Radošovce (spolu s mýtom) ako 

mestečko.99 

V 14. storočí môžeme predpokladať v Radošovciach existenciu týždenného trhu aj 

napriek blízkosti starších trhov v Holíči a Skalici. Právo vydržiavať dva výročné trhy 

(jarmoky) na Nový rok (1. januára) a na sv. Juraja (24. apríla) Radošovce získali až 

od Ferdinanda I. v roku 1554. Hospodársky rozvoj mestečka zaručovala najmä jeho poloha, 

keďže ležalo na významnej diaľkovej ceste. V roku 1532 písomné pramene v Radošovciach 

potvrdzujú 53 obývaných usadlostí, 7 chudobných a 2 opustené usadlosti. V roku 1598 bolo 

                                                 
94 BIALEKOVÁ, ref. 12, s. 308. 
95 V roku 1388 Stibor zo Stiboríc získal Modru (Modur), Orešany (Dyos), Smolenice (Somolga), Veľké 
Kostoľany (Szent Vid), Malženice (Maniga), Bohunice (Baganya), Žlkovce (Zuk), Križovany (Kerestes), 
Borovce (Barkov), Bara (Bary), Kocurice (Kozorich), Rakovice (Rakowch), Radošovce (Ratkolth), Igram 
(Ikaman). WENZEL, Stibor Vajda ..., ref. 31, nr. 2, s. 48-49. 
96 MV SR, SNA BA, fond : Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, 
nr. 1. 
97 (r. 1452) MNL, DL 44 649. 
98 O majetok Stibora ml. sa uchádzal aj Stiborov bratranec Nikolajko, syn Mikuláša, a aj samotný Žigmund 
Luxemburský. Majetok napokon po rozhodnutí kráľovskej rady pripadol kráľovi. Dcéra Katarína dostala len 
zvyčajnú štvrtinu, pričom štvrtina sa nevzťahovala na hrady Beckov a Košeca ani na mestečká Modra, Skalica. 
Žigmund Luxemburský ku koncu svojho života (8. decembra 1437) hrad Beckov daroval Pavlovi Bánfimu 
z Alsólindvy pravdepodobne pod podmienkou sobáša s Katarínou. Bližšie pozri DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier 
a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice – Bratislava : Rak, SAV, 2010, s. 435-458. 
99 (r. 1438) MNL, DL 107 526. Ako mestečko sa Radošovce spomínajú aj v r. 1473 ,,opido nostro Raspicz“ 
(MNL, DL 17 439), v r. 1526 ,,oppidum Radossowcz“ (MNL, DL 24 269). 
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zaznamenaných 111 zdaniteľných domov, čo predstavuje minimálne 555 a maximálne 

777 obyvateľov.100 

Petrova Ves 
 

Dedina Petrova Ves (Peterfalua) bola osídlená pravdepodobne koncom 13., resp. 

začiatkom 14. storočia. V písomných prameňoch nachádzame o nej zmienku v roku 1392, 

keď sa uvádza medzi príslušnosťami hradu Holíč, ktorý získal najskôr do doživotnej potom 

do dedičnej držby od kráľa Žigmunda Stibor zo Stiboríc. Dejiny obce sú preto úzko späté 

s dejinami Holíčskeho panstva. Vo vizitácii ostrihomského arcibiskupa z roku 1397 sa 

uvádza, že Petrova Ves bola aj sídlom fary. Kostol Ducha Svätého bol v obci vybudovaný 

pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia.101 V donačnej listine pre Stibora zo Stiboríc 

z roku 1389 je Petrova Ves zaradená medzi mestečká (opidis similiter Wyuar, Saswar 

et Peterfalua). Podľa listiny z roku 1413 Stibor oslobodil obyvateľov Petrovej Vsi od platenia 

mýta, a to na základe listiny, ktorú obyvateľom Petrovej Vsi udelil Ľudovít I. Veľký.102 Pri jej 

rozvoji mala dôležitý význam najmä blízkosť Českej cesty. Podľa dikálneho súpisu z roku 

1452 bolo v mestečku obývaných 30 usadlostí. V roku 1532 je zaznamenaných 25 obývaných, 

8 opustených usadlostí a 6 chudobných, v roku 1548 28 obývaných usadlostí a 8 chudobných. 

V roku 1598 v mestečku stálo 13 zdaniteľných domov.103 

 

Na záver možno konštatovať, že najzápadnejšia časť Nitrianskej stolice patrila 

v období stredoveku k relatívne husto osídleným oblastiam. Pozorovateľné zmeny 

v sídliskovej štruktúre skúmaného územia prinieslo predovšetkým veľké sťahovanie národov 

a usadenie sa Slovanov v Karpatskej kotline v priestore nad stredným Dunajom. 

K zintenzívneniu osídľovacieho procesu a ku kvalitatívnym premenám v štruktúre osídlenia 

došlo v 8. storočí, keď sa územie Nitrianskej stolice stalo kryštalizačným jadrom prvého 

štátneho útvaru tunajších Slovanov – Nitrianskeho kniežatstva. Na základe archeologických 

nálezov z obdobia Veľkej Moravy možno konštatovať, že osídľovací proces sa zintenzívnil, 

čo v skúmanej oblasti potvrdzuje približne 20 odkrytých archeologických lokalít – sídlisk 

                                                 
100 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II., ref. 81, s. 471; MNL, Magyar Kamara Archívuma. Sectio E 158, 
Conscriptiones portarum comitatus Nitriensis A 2646, (r. 1532), pag. 14; MNL, Kamarai Levéltár, Regestum 
connumerationis domorum comitatus Nitriensis, anni domini 1598. 
101 MV SR, SNA, fond Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, Czoboriana, 
nr. 1; MAREK, ref. 22, s. 198. 
102 (r. 1389) WENZEL, ref. 31, nr. 66, s. 103; (r. 1413) MNL, DL 25 900. Petrova Ves sa ako mestečko (oppidum 
Petrovilla) uvádza aj v listine z roku 1475. MNL, DL 17 739. 
103 (r. 1452) MNL, DL 44 649; MNL, Magyar Kamara Archívuma. Sectio E 158, Conscriptiones portarum 
comitatus Nitriensis A 2646, A 2647 (r. 1532, 1548), pag. 97; MNL, Kamarai Levéltár, Regestum 
connumerationis domorum comitatus Nitriensis, anni domini 1598. 
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a pohrebísk. Archeologický výskum v danej oblasti však do dnešného dňa nebol ešte ani 

zďaleka ukončený. 

Po zániku Veľkej Moravy začiatkom 10. stor. došlo na Záhorí k výrazným zmenám. 

Bývalé veľkomoravské centrá Mikulčice-Valy, Břeclav-Pohansko a Uherské Hradiště-Staré 

Město v priebehu 10. storočia stratili svoj mocenský význam a správnu funkciu, a podobné 

zmeny v sídliskovom procese môžeme predpokladať aj na ľavom brehu rieky Moravy. 

Skúmané územie sa stalo súčasťou pohraničného pásma tzv. konfínia, ktoré tvorilo hranicu 

medzi novoformujúcimi sa štátnymi útvarmi. Priestor konfínia sa zámerne udržiaval riedko 

osídlený a podľa možnosti aj ťažko prechodný. Pretínali ho iba diaľkové komunikácie, 

v blízkosti ktorých vznikli osady strážcov konfínia. 

Po ustálení mocenských pomerov v polovici 11. stor. došlo na oboch stranách 

spoločnej hranice k vybudovaniu opevnených hradných centier, ktorých hlavnou úlohou bolo 

chrániť vstup do krajiny. V záhorskej časti Nitrianskej stolice takéto hradné centrum bolo 

vybudované v Šaštíne. K ďalším novovzniknutým hradom na Záhorí, ktorých vznik môžeme 

predpokladať v druhej polovici 12., resp. začiatkom 13. storočia, patrili aj hrady Branč, 

Korlátka a Holíč. Prvé zmienky o osídlení skúmanej oblasti nám písomné pramene potvrdzujú 

až v druhej polovici 13. storočia, čo do istej miery možno vysvetliť aj tým, že dané 

pohraničné územie zostávalo ako celok až do konca 12. stor. majetkom uhorských kráľov. 

Nepriamym dôkazom o osídlení skúmaného územia je listina z roku 1210, v ktorej sa spomína 

existencia Šaštínskeho archidiakonátu, čo predpokladá, že jeho vznik musel byť v danom 

období naviazaný aj na isté početné osídlenie v tomto priestore. Tento fakt zároveň vyvrátil 

názor o pretrvávaní konfínia aj v 13. storočí. Jeho zánik môžeme datovať do prvej polovice 

12. storočia, lebo už v nasledujúcich desaťročiach dochádza v skúmanej oblasti k rozvoju 

osídľovacieho procesu a v priebehu 14. storočia aj k vzniku prvých privilegovaných miest. 

Na základe písomných prameňov môžeme teda konštatovať, že v priebehu stredoveku máme 

v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice doložených približne 69 lokalít, čo poukazuje na to, 

že táto oblasť patrila k relatívne husto osídleným oblastiam Nitrianskej stolice. 

K hospodárskemu rozvoju skúmanej oblasti dopomohla aj skutočnosť, že tadiaľto prechádza 

významná Česká cesta, ktorá spájala Prahu s Budínom a na ktorú sa napájali cesty miestneho, 

resp. regionálneho významu, ktoré zabezpečovali spojenie jednotlivých lokalít, resp. regiónov 

v rámci nášho územia. Jedna jej vetva pokračovala aj južným smerom cez Šaštín, odkiaľ 

museli cestujúci prejsť cez močaristé územie riečky Myjavy do Kuklova, a ďalej cez Veľké 

Leváre, križujúc niekoľko menších vodných tokov a močiarov, do Malaciek. Odtiaľ trasa 

pokračovala okolo potoka Malina smerom do Stupavy a Bratislavy. Bezpečnosť a poriadok 
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na uvedenej trase zaručil Ľudovít I. Veľký dekrétom vydaným v roku 1373. Táto cesta je 

známa aj z listiny z roku 1206, keď Ondrej II. daroval Alexandrovi z rodu Hont-Poznanovcov 

majetok Plavecký Štvrtok. Okrem Českej cesty viedla touto oblasťou aj významná Jantárová 

cesta. Na našom území jej hlavná trasa smerovala cez Devínsku bránu pozdĺž pravého brehu 

rieky Moravy až k sútoku s riekou Dyje. Pri Pohansku prekročila rieku Dyje a pokračovala 

severným smerom k Lanžhotu a Mikulčiciam, kde prešla cez rieku Moravu a pokračovala 

ďalej po ľavom brehu Moravy cez Holíč, Skalicu, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, 

Kunovice, cez brod rieky Olšavy do Uherského Hradište a ďalej na sever k Baltu. Skúmaná 

oblasť mala aj v dôsledku rozvinutej cestnej infraštruktúry už od najstarších čias čulé 

obchodné kontakty aj s lokalitami na východnej strane rieky Moravy. Rozvoj cestnej 

infraštruktúry skúmaného priestoru v konečnom dôsledku ovplyvnil hospodársky progres, 

stabilizáciu obchodných vzťahov a prirodzene aj mobilitu rôznych sociálnych vrstiev. 

 
 
 
Development of Settlement and City-forming Process 
Westernmost of Nitra County in the Early 15th Century 
 
The area of Nitra County (comitatus) has been one of the oldest and most developed inhabited areas of 
our country where we can count on the human presencesince the middle of the Palaeolithic era. The 
object of our research is the westernmost part that became the border between newly shaping Kingdom 
of Hungary and Kingdom of Bohemia after the fall of Great Moravia. This area became part of the so-
called konfinium, which means “the buffer zone”, its main task was to soften enemy attacks. Defence 
of the mentioned area sould have beensecured by border coutnies, newly built castles and garrisons. 
During the next century, the relationship between the Kingdom of Hungary and Bohemia was more 
stable, and konfinium began to lose its sense. This allowed settlement continuation on both sides of the 
river Morava. During the Middle Ages there are sixty-nine documented sites. An important category 
of settlements that have influenced the course of roads were cities, towns and market places. We can 
prove a city-forming process in our country on the basis of written documentation from the beginning 
of the 13th century, but the process became more intensive after the Mongol invasion in the second half 
of the 13th century and beginning of the 14th century. The sites with urban character and with market 
priviliges in the studied area were Skalica Senica, Holič, Radošovce, Šaštín. The old market place 
within this area was the village of Sobotište. 
 
Keywords: towns, townlets, market places, settlement, habitation, castle estates 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
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Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia* 
 
Eva Benková 
 

Pozícia Červenokamenského domínia vo vinohradníckej oblasti Malých Karpát 

zaručovala napriek nestabilným sociálnym a ekonomickým pomerom v habsburskej 

monarchii v 18. storočí majiteľom panstva kontinuálne príjmy z vinohradníctva. Pestovanie 

viniča hroznorodého v rámci poddanských hospodárstiev v zhode s vývojom 

v predchádzajúcich dvoch storočiach prevýšilo produkciu panských vinohradov. 

Po vymretí línie Pavla Pálfiho († 1653) Mikulášom Jozefom v roku 1706 sa jedinými 

vlastníkmi panstva stali vnuci Štefana Pálfiho († 1646), Mikuláš a Ján.1 Filiácia Mikuláša, 

prvého predstaviteľa staršej vetvy Pálfiovcov, (po jeho smrti v roku 1732 červenokamenská 

línia rodu) disponovala tromi osminami panstva a Ján, zakladateľ mladšej, resp. pezinskej 

vetvy, spolu so svojimi dedičmi boli majiteľmi väčšinových piatich osmín panstva.2 Okrem 

patričných podielov v jednotlivých sídlach získali druhí menovaní aj majetkový celok 

pozostávajúci z Dolných Orešian, Suchej nad Parnou a Šelpíc. Tento komplex je známy ako 

suchanské majetky. 

Panstvo Červený Kameň tvorili mestečká Častá, Doľany, dediny Budmerice, Vištuk, 

Jablonec, Košolná, Kaplná, Dlhá, Zvončín, Dubová, Bohdanovce nad Trnavou, Klčovany, 

Borová, Píla a Štefanová.3 Majetkový celok Dolných Orešian, Suchej nad Parnou a Šelpíc sa 

v písomnej agende uvádzal spolu s Červenokamenským panstvom dominium Vöröskö cum 

Szuha a podliehal aj naďalej pôvodnej (hoci rozdelenej) správe. 

Podľa údajov daňových súpisov v roku 1712 prináležalo k poddanským usadlostiam 

1454 (1982) kopáčov vinohradov (ďalej k. v.), v roku 1720 1832,5 (3265) k. v. a v rokoch 

1736 – 1737 bolo vo vinohradníckych honoch v extravilánoch jednotlivých sídel 1395 (2086) 
                                                 
* Štúdia je výstupom projektu „Agrikultúra Malých Karpát v 17. a 18. storočí- výskum archívnych prameňov 
k dejinám vinohradníctva a vinárstva na panstve Červený Kameň“ – Grant Univerzity Komenského 
č. UK/518/2012. 
1 PERES, Zsuzsanna. A magyar „hitbizományi” jog kezdetei. (Doktori értekezés). Pécs : Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2009, s. 90. 
2 JEDLICSKA, Pál. Kiskárpáti emlékek. Vöröskőtől-Szomolányig. Hely- s művelődéstörténeti tanulmány. 
Budapest : Nyomatott a Hunyadi Mátyás Intézetben, 1882, s. 47, 55. 
3 Príspevok je sondou do dejín vinohradníctva v druhej polovici 18. storočia a zakladá sa najmä na analýze 
reprezentatívneho písomného prameňa – súpisu panstva (oboch správnych častí) z roku 1754. Konskripcia 
panstva Červený Kameň je písaná ranonovovekou kurzívou (kurentom) v nemčine. V súpise sa ako majitelia 
panstva, resp. jeho podielov uvádzajú Rudolf († 1768), majiteľ 3/8, a Karol († 1774), vlastník 5/8, spolu 
so svojimi potomkami. Pojmom panstvo Červený Kameň budeme označovať červenokamenský majetkový 
komplex bez ohľadu na majiteľa. V súpise sa na označenie celého panstva Červený Kameň používa termín 
Dominium a na označenie panstva vo význame vlastníckeho pomeru k určitej časti domínia termín Herrschaft. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava 
(ďalej BA), fond Panstvo Červený Kameň 1 (ďalej ČK 1), inventárne číslo (ďalej i. č.) 768, škatuľa (ďalej š.) 
175. 



HISTORIA NOVA  6 

 72  

k. v. a v prídomových vinohradoch 216 k. v.4 Na základe klasifikácie polí, lúk a vinohradov 

v Bratislavskej stolici boli v roku 1774 do prvej triedy zaradené len vinohrady v Dubovej 

(a Dolných Orešanoch), do druhej triedy vinohrady v Častej, Vištuku, Doľanoch, Zvončíne 

(a Suchej nad Parnou), do tretej triedy vinohrady v Kaplnej, Budmericiach, Dlhej, 

Klčovanoch, Košolnej a do štvrtej triedy vinohrady v Borovej.5 Vinohrady sa vôbec 

nespomínali v Štefanovej, Píle, Jablonci, Bohdanovciach (a Šelpiciach). 

 

Podľa súpisu z roku 1754 v lokalitách mimo vlastného regiónu panstva, t. j. Dolných 

Orešanoch, Suchej nad Parnou a Šelpiciach, Pálfiovci tradične prosperovali i z vinohradníckej 

výroby. V Dolných Orešanoch poddaní odvádzali cirkevný desiatok 60 zlatých, po štyri zlaté 

od každého okovu (spolu od 15 okovov) a zemepánsky deviatok 400 zlatých – pod týmto 

pojmom sa uvádzali pozemková činža (Grundtzüns), hôrne (Bergrecht) a poplatok 

od prídomových vinohradov, t.j. od 100 okovov po štyri zlaté. Ďalej sa od dolnoorešianskych 

poddaných vyberalo putňové (Kuffen Gelde) vo výške 16 zlatých a 79 ¼ denárov. 

Na dolnoorešianskom teritóriu bol kultivovaný jeden pálfiovský vinohrad der Schaiba, ktorý 

ročne prinášal úrodu v objeme 27 okovov. Účtovný predpis panstva z nich predpokladal 

výnos vo výške 108 zlatých. Desiatok z viniča v Suchej nad Parnou činil z 5 ¼ okova 

15 zlatých a 75 denárov. Od Trnavčanov sa cirkvi dávala dávka z vinohradníckeho honu 

Ružová hora od 6 ¾ okovu 28 zlatých a 25 denárov. Desiatok z honu Mladá hora vynášal zisk 

60 denárov. Tri panské vinohrady Spiegel, in Cräften a in Spiegel rodili ročne približne 

49 okovov vína, čo predstavovalo príjmy vo výške 147 zlatých. Náklady na obrábanie prvých 

dvoch vinohradov predstavovali 40 zlatých. V poslednom menovanom vinohrade robotovali 

v rámci poddanských povinností poddaní zo Zvončína. Zo šelpických vinohradov sa odvádzal 

viničný desiatok 2 ¼ okova (= 5 zlatých a 62 ½ denárov), deviatok 7 okovov (= 17 zlatých 

a 50 denárov) a putňové 94 ½ denárov.6 Z výčapu vína v  krčme panstvo získavalo okolo 

100 zlatých za 100 vyšenkovaných okovov. Za každý predaný okov vína dostal výčapník 

12,5 denára ako mzdu (Schänckher Lohn).7 

                                                 
4 V zátvorkách uvádzame plošnú výmeru vinohradov vrátane suchanských majetkov (t.j. Suchá nad Parnou, 
Dolné Orešany, Šelpice). MV SR, Štátny archív Bratislava (ďalej ŠA BA), fond Daňové písomnosti, š. 1, 3, 5-8. 
5 MV SR, ŠA BA, fond Župa Bratislavská 1, Kongregačné písomnosti, fascikel (ďalej fasc.) 10, č. 1, š. 137. 
6 MV SR, SNA, fond ČK 1, i. č. 768, š. 175, fólia (ďalej f.) 1v-2v. 
7 Po záznamoch o príjmoch a výdajoch na suchanských majetkoch nasleduje opis hradu, v rámci ktorého sa 
spomínajú aj pivnice na víno (sg. Keller, Kellerei). V citovanej pasáži rešpektujeme gramatický úzus prameňa. 
Pôvodný text sme upravili minimálnymi zásahmi. Ide najmä o písanie veľkých, resp. malých litier podľa 
súčasných pravidiel nemeckého jazyka. „Vor dem Eingang ins Vorhauss zur Apathec herauss im Schlosshoffe 
linckher Handt durch eine grosse runde Thüer gehet man in eine Kellere�, so der hiesigen herrschaf. Seithe 
gehörig, wie auch die Stiege, durch welche  man auss der Kellere� in den Haubt Köller komen kann, der 
hiesiger Herrschafft gehöret.Neben dem Eingang in erst besagte Kellere� ist rechter Handt das Zimer des 



HISTORIA NOVA  6 

 73  

Pre vývoj dejín správy Červeného Kameňa je dôležité poznanie, že pre určenie vzťahu 

poddaných a Pálfiovcov ako zemepánov bol až do tereziánskej urbárskej regulácie 

smerodajný urbár z roku 1598,8 na ktorý sa súpis panstva z roku 1754 niekoľkokrát odvoláva. 

 

Červenokamenská správa vyberala od poddaných v rámci dávok z vinohradníckej 

výroby naturálny kráľovský desiatok (königliches Zehendt), ktorý prináležal ostrihomskému 

arcibiskupovi. Pálfiovci si každoročne desiatok prenajímali. Z celkovej sumy 525 zlatých 

uhrádzal Rudolf Pálfi a jeho dedičia, ktorí vlastnili 3/8 panstva, 262 zlatých a 30 denárov. 

Z pridruženej taxy (Expeditions Taxa) 12,5 zlatých tiež platil polovicu.9 Danou čiastkou sa 

vykupoval nielen desiatok z vína, ale aj z obilia, jahniat, včiel a husí. Zároveň Pálfiovci 

vykupovali i časť desiatku len z vína patriacu Bratislavskej kapitule (Decima Decimarum) 

v hodnote 135 zlatých. Opätovne obe strany odvádzali polovičnú čiastku 67 zlatých 

a 50 denárov. Pre správnu interpretáciu výkupu desiatku Pálfiovcami od cirkevnej vrchnosti je 

potrebné poznať systém vyberania a delenia desiatej časti z poľnohospodárskej produkcie. 

Z vybraného objemu naturálneho desiatku z poľnohospodárskej úrody (okrem vína), jahniat, 

včiel a husí sa najprv odobrala štvrtina (Quarta) pre Trnavskú kapitulu a sedemnástina 

(Sedecima) pre miestnych farárov. Ostatné naturálie sa rozdelili na dve rovnaké časti, 

z ktorých jedna prislúchala uhorskému prímasovi a druhú si medzi sebou rozdelili Pálfiovci, 

ako árendátori desiatkov. Najskôr si z dôvodu vlastníctva suchanských majetkov vybral 

primeraný štvrtinový podiel Karol Pálfi a ostatok si rozdelil spolu so svojím synovcom 

                                                                                                                                                         
Burggrafen, oder Kerckhermeisters, gleich daran unter dem Wagenschopffen noch ein Zimerl undt Camerl an 
das Haubt Thor, welch alles sambt der Schupfen der andern herrschafft. Seithe gehöret, in dem Schlosshofe 
aber, die Fontein, eine Cisstern, undt die Brunen se�ndt  be� den Herrschafften in Comuni gehörig. 
Den Keller im Schloss betref. 
Der Schloss Keller ist zwar sehr gross, undt von 4 Condignationen, allein anstat dass diese mit gemaurten 
Gewölbern wären, se�ndt sie nur mit höltzerner Tramen überleget, undt ist also in der vierten Condignation 
unten der rechte Grundtkeller. Item weillen auch das Holtzwerckh von Jahr zu Jahr imer älter, undt andurch 
fauler auch modriger wirdt, so ist mit dem jährl. unterzoltzen von neüen Holtz, eine nicht geringe Plage, 
undt muss doch geschehen, damit nicht etwann ein oder andere Keller einfalle, undt die übrige mit denen 
Weinen alle zusamen Schlage, dahero auch in denen ersten zwe� Condignationen keine Weine, sondern nur 
lähre Vässer gehalten werden, die Weine aber unten in der 3.ten undt 4.ten Condignation alwo sie auch 
am besten conserviret bleiben. 
Diese Resspective 4 Keller se�ndt be� den Herrschafften abgetheillet, auser der grosse undt remarcable 
Felsenbrun darunten, dieser ist in Comuni, undt gehöret die Keller Seithe von der herrschafft. Kellere� an, 
linckher Handt hin biss unter dass Pag. 6.ta, so benente Kindtszimer, dieser Herrschafft, das übrige Weesen aber 
der andern herrschafft. Seithe, undt der Haubtköller Eingang ist wegen dem Wein auss undt einziehen 
Commun.“ MV SR, SNA BA, fond ČK 1, i. č. 768, š. 175, f. 4v, 5. 
8 MV SR, SNA BA, fond ČK 1, i. č. 66, š. 33. Pozri tiež extrakty urbára pre jednotlivé obce. Napríklad MV SR, 
ŠA BA, fond Urbarialia, š. 97. 
9 Uvádzané sumy nie sú definitívne pre celé sledované obdobie. Pozri napríklad zmluvy o árende z roku 1763, 
zaradené do účtov pokladnice panstva. MV SR, SNA BA, fond ČK 1, i. č. 1107, š. 239. 
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Rudolfom napoly.10 Karol a jeho dediči mali nárok na štvrtinu z desiatku, deviatku, 

putňového, činže za polia a lúky zo všetkých obcí okrem Jablonca a Píli. Štvrtka sa 

pre kapitulu v Trnave v prípade vína nevyberala.11 Ďalej sa určilo, že pri delení desiatku 

z vína sa ako prví mali vyplatiť decimátori. Potom sa odobrala stotina (Decima Decimarum), 

na ktorej ostrihomský arcibiskup neparticipoval. Následne sa zo zvyšku vyčlenila v naturálnej 

podobe polovica pre metropolitu v Ostrihome. K druhej polovici sa interimaliter (ad tempus) 

pridala spomínaná stotina. Ako bolo zvykom pri ostatných desiatkoch, opäť sa najskôr 

vydelila suchanská štvrtina a zvyšok sa rozdelil rovnakým dielom. Výnimkou bol desiatok 

z vína od Častianskych poddaných, ktorý z ¾ obdržal Rudolf Pálfi. Ten dostal aj suchanskú 

štvrtku vybranú v Jablonci. Obzvlášť dôležitou je skutočnosť, že desiatok z Borovej, 

Štefanovej a Dubovej, konkrétne z polovice pre Pálfiovcov, als ewiges Pactum prináležal 

panskému špitálu v Častej. 

V prípade deviatku a putňového ako zemepánskych dávok si samozrejme Rudolf 

nemohol nárokovať na výnosy zo suchanských majetkov. Zrejme istou kompenzáciou mu 

opätovne bolo užívanie suchanskej štvrtiny z Jablonca. Pri delení deviatku sa najprv odobrala 

niekoľkokrát spomínaná štvrtina pre Karola Pálfiho a potom sa ostatok zhodne prerozdelil 

medzi oboch vlastníkov Červeného Kameňa. Rudolf zase dostal ¾ z častianskeho deviatku. 

 

Pri vyberaní dávok z vína od cudzincov sa udržali aj v druhej polovici 18. storočia 

propozície zavedené do praxe prvým pálfiovským urbárom z roku 1598. Cudzinci, ktorí mali 

vinohrady na Červenokamenskom panstve, a dávali len desiatok, od každého štvrtinového 

vinohradu mali povinnosť odvádzať jeden okov vína ako hôrne a 40 denárov 

ako vinohradnícku činžu (Weingärth Züns). Hneď ako by takýto cudzí majiteľ vinohrad 

predal červenokamenskému poddanému, ten by namiesto hôrneho odvádzal deviatok 

a putňové náhradou za vinohradnícku činžu. 

Podľa súpisu sa putňové vyberalo v čase oberačky, keď poddaní odovzdali desiatok 

a deviatok z vína. Každý jeden zapísaný (Conscribirte) musel za zvyšné víno platiť 

16 denárov za každých 10 okovov. Suma sa zhromažďovala pre majiteľov panstva spoločne 

(in comuni). Keď vinohradníci dávali len deviatok, za každých desať okovov sa podľa starého 

zvyku dávalo 17 denárov. Putňové sa po odobratí suchanskej štvrtiny podobne ako 

                                                 
10 Naturálne výnosy, ktoré tvorili zvyšné ¾, pochádzali samozrejme aj zo Suchej nad Parnou, Šelpíc a Dolných 
Orešian. Pomenovanie suchanská štvrtina (das Dürnbacher Vierte Theil) pochádza od troch obcí Suchá 
nad Parnou, Dolné Orešany a Šelpice. K štvrtine patrila aj paritná časť hradu Červený Kameň a nádvoria. 
11 „...weil die Ortschafften nembl. Dubova, Cssasta, Ottenthal, undt Oreschan, so unter dem Gebürge liegen, 
wie auch Borova undt Stephanov keine qvartam geben thuen.“ 
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predchádzajúce dávky rozdelilo na polovicu. Tri štvrtiny putňového od častianskych 

vinohradníkov dostal Rudolf Pálfi. 

Ďalšou vinohradníckou dávkou, ktorú zemepáni požadovali, bola modranská dávka 

(Moder Gaab). Išlo o 45 denárov od desiatich okovov dovezeného vína (muštu). Zemepáni 

právo na takýto poplatok zdôvodňovali tým, že od takejto úrody nemohli žiadať desiatok, 

ani deviatok. Pálfiovci si zisky rozdelili zase po odčítaní štvrtky a s výnimkou ¾ z Častej 

na polovicu. 

Naďalej pretrvalo vyberanie mýtneho (Strass Mauth) za využívanie miestnych 

komunikácií cudzími vinohradníkmi. Po odvedení desiatku alebo deviatku sa z vína 

uloženého v pivniciach priamo vo vinohradníckom chotári (in denen hiesigen Gebürg 

Kellern) dával jeden uhorský zlatý za každý skladovaný okov. Mestečká taktiež odovzdávali 

dávku zv. mestečkové vo výške 20 zlatých. Podiel z výnosov pre obe panské správy sa 

určoval podľa už známeho princípu. 

Mešťanom z Trnavy sa „schon von alten Zeithen“ ukladala povinnosť ustanoviť 

viničného richtára (Bergmeister) pre vinohrady na vinohradníckom hone Ružová hora 

v chotári Suchej nad Parnou, ktorý spolu s ďalším mešťanom musel požiadať pálfiovskú 

správu o začatie vinobrania a na znak úcty priniesť kapúnov, hydinu/ vtáky (Vögel) a iné veci 

(Sachen).12 

Odmeňovanie konskriptorov desiatku a deviatku z vína sa realizovalo prostredníctvom 

tzv. pečatného poplatku (Petschier Geldt). 

Pri predaji vinohradu ležiaceho na území domínia musel predajca uhradiť správny 

poplatok (Creützer Geldt oder Falcidien) pol denára a nakupujúci jeden denár. 

 

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame hodnoty vo vzťahu k časti panstva prináležiacej 

Rudolfovi Pálfimu podľa údajov zo súpisu z roku 1754. Je dôležité uviesť, že okrem Častej 

odkiaľ plynuli staršej vetve rodu trojštvrtinové zisky, v ostatných prípadoch ide o polovicu 

z celkových príjmov z daných obcí. Ak sú do zoznamu zaradené aj Dolné Orešany, Suchá 

nad Parnou a Šelpice, výnosy z nich prislúchali pezinskej vetve Pálfiovcov. 

 

 

 

 

                                                 
12 MV SR, SNA, fond ČK 1, i. č. 768, š. 175, f. 11. 
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Mestečká a dediny (1754) Panské 
vinohrady 

Úroda v okovoch 

Častá 15 361 
Doľany 3 48 
Dubová 6 95 
Budmerice 2 50 
Borová 4 34 
Zvončín 3 48 
Dolné Orešany 1 27 
Suchá nad Parnou 3 49 
Celková suma 37 712 

 

 

Mestečko/dedina (1754) Príjmy z panských viníc v zlatých 
Častá 328,5 
Dubová 190 
Zvončín 144 
Doľany 120 
Budmerice 100 
Borová 68 
Celková suma 950,5 

 

 

Poddanské vinohrady v kopáčoch Mestečká a dediny (1754) 
Prídomové / v extraviláne 

Píla 0/14 
Častá 79/352,5 
Doľany 45/159,5 
Dubová  29/134,5 
Štefanová 0/47 
Budmerice 0/83 
Borová 34/39 
Dlhá  0/41 
Vištuk 0/282 
Košolná 0/116 
Klčovany 0/20 
Bohdanovce 0/69 
Zvončín 0/80 
Jablonec 0/75 
Kaplná 0/41 
Celková suma 187/1553,5 
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Mestečká a dediny 
(1754) 

Viničný desiatok 
v okovoch 

Deviatok z vína 
v okovoch 

Putňové v zlatých 
a denároch 

Mimo panstva    
Dolné Orešany 15 100 16 zl. 79 d. 
Suchá nad Parnou / / / 
Šelpice 2,25 7 94 d 
Na panstve    
Píla / / / 
Častá 90 102 12 zl. 
Doľany 15 62 6 zl. 
Dubová  10 37 7 zl. 50 d. 
Štefanová / 3/4 4 d. 
Budmerice 1,5 3 1/2 55 d. 
Borová / 2 69 d. 
Dlhá  6 30 1 zl. 50 d. 
Vištuk 2,25 14 2 zl. 25 d. 
Košolná / / / 
Klčovany / / / 
Bohdanovce / / / 
Zvončín  4 8 1/2  1 zl. 16 d. 
Jablonec 3/60 6/60 2 d. 
Kaplná 12/60 22/60 7 d. 
Celková suma 146,25 367 13/60 49 zl. 51 d. 

 

 

Najväčšie príjmy (v zlatých) plynuli Pálfiovcom na Červenom Kameni z výčapu 

panského vína v panských šenkoch. Za prácu dostával výčapník mzdu, ktorej výška závisela 

od objemu vyčapovaného nápoja. Tá sa pohybovala v reláciách okolo 10, 10 ½, 12 ½, 

15 denárov za jeden okov vína.13 

 

  
 

                                                 
13 Výnosy zaznamenané v grafe patrili staršej vetve rodu. Účty pokladnice panstva. MV SR, SNA BA, fond ČK 1, 
i. č. 1096-1144, š. 227-299. 
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Najväčšiu zmenu do života poddaných zaviedol celokrajinský urbár Márie Terézie, 

ktorého vydaniu pre mestečká a dediny na panstve Červený Kameň v roku 1768 predchádzal 

prieskum na deväť otázok (examen ad novem puncta interrogatoria).14 Súčasťou spisového 

materiálu o stave a kvalite poddanských usadlostí bola aj samostatná konskripcia viníc.15 

Podľa odpovedí (responsoria) poddaných, resp. ich obecných zástupcov,16 mali 

obyvatelia na červenokamenskom domíniu najväčšie zisky z obilnej produkcie, lúk 

a vinohradov.17 Poddaní na celom panstve boli povinní robotovať v panských vinohradoch. 

Ako naturálne dávky z vinohradníckej výroby pre zemepána označili deviatok a desiatok. 

Akákoľvek forma robotnej feudálnej renty sa nevzťahovala na poddaných žijúcich 

v mestečkách, z ktorých výsadného postavenia vyplývali určité slobody.18 Domáce 

podmienky pri pestovaní viniča hroznorodého ozrejmovali obyvatelia konkrétnych sídel 

v štvrtom bode prieskumu. Budmeričania sa sťažovali na bažanty Rudolfa Pálfiho,19 ktoré 

nielen im, ale aj obyvateľom z okolia obžierali úrodu vo vinohradoch v hone Stará Hora.20 

Dodali tiež, že v mnohých prípadoch nemali z vinohradov žiadne úžitky a boli nútení nechať 

vinohrady spustnúť. Vinohradníkom z Častej spôsobovala škody vo viniciach divá zver. 

Priťažoval im aj fakt, že nevedeli, prečo bol ich obecný vinohrad pred tromi rokmi poňatý 

do súpisu Bratislavskej stolice a zdanený. Ohradili sa voči tomu preto, lebo na tento vinohrad 

sa vzťahovali privilégiá kráľa Maximiliána II. (1563 – 1576), podľa ktorých boli obyvatelia 

mestečka oslobodení od odvádzania všetkých dávok. Na druhej strane disponovali právom 

dva týždne pred a dva týždne po konaní troch častianskych jarmokov slobodne čapovať 

vlastné víno.21 V Dubovej zase vo vinohradoch robili problémy vinohradníkom dažďové 

prívaly, ktoré zrejme zapríčiňovali zosuvy pôdy.22 Rovnaké neduhy sužovali i vinohradníkov 

vo Zvončíne.23 Dubovčania mali i možnosť otvoriť si šenk pre pocestných, v ktorom by mohli 

čapovať víno od Michala (29. septembra) do Vianoc. Nakoľko cez ich obec neprechádzala 

žiadna cesta, takýto šenk neprevádzkovali. 

                                                 
14 REBRO, Karol. Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava : 
Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 80 n. 
15 MV SR, SNA BA, fond Panstvo Červený Kameň 2 (ďalej ČK 2), i. č. 131, š. 65; MV SR, ŠA BA, pobočka 
Modra, fond Mestečko Častá. 
16 K zodpovedaniu deviatich otázok pristupovali väčšinou richtár, prísažní, vážení a starší obyvatelia obce. 
17 Najväčšie výnosy z vinohradov mali v mestečkách Častá, Doľany, dedinách Dubová, Dlhá. 
18 Ale napríklad podľa prieskumu v Častej vozili domáci poddaní víno a pivo do šenku. 
19 Pod týmto vyjadrením obecnej samosprávy treba zrejme chápať, že išlo o bažanty voľne žijúce v panských 
lesoch, hájoch, ktoré boli samozrejme hájené. 
20 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 51, Examen ad novem puncta in possesione Pudmericz. 
21 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 71, Examen ad novem puncta in oppido Cseszte. 
22 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 108, Examen ad novem puncta in possesione Dubova. 
23 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 479, Examen ad novem puncta in possesione Zwoncsin. 
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Súpis vinohradov z roku 1768 svedčí o tom, že v Budmericiach bolo kultivovaných 

(domácimi i cudzími poddanými) 290 ¾ k. v.24 V Častej obhospodarovali vinohrady 

v tunajších záhonoch nielen miestni, ale i obyvatelia z Píly, Budmeríc, Vištuka, Dolian, 

Štefanovej, Jablonca, Kaplnej, Cífera. Spolu išlo o plochu 955 ¾ k. v.25 vinohradnícku dávku 

hôrne (ius montanum) odvádzali domáci i cudzí obyvatelia z 45 2/4 k. v. vo výške 

18 bratislavských okovov.26 V chotári Dubovej sa rozprestieralo 666 k. v. a užívali ich tunajší 

i obyvatelia (aj šľachtici) z Vištuka, Jablonca, Kaplnej, Báhoňa, Cífera, Budmeríc, Malých 

Šenkvíc, Viničného, Modry, Košolnej, Dolian, Častej, Štefanovej a Pezinka.27 Podľa 

vyjadrení zástupcov obce mali od vinohradov, ktoré obhospodarovali cudzí vinohradníci zisk 

222 zlatých.28 V Doľanoch sa nachádzalo 468 k. v.29 V Kaplnej mali vinice okrem domácich 

i obyvatelia z Igramu, Cíferu, Novej Dedinky a Blatného. Ležali vo vinohradníckom chotári 

na ploche 28 2/4 k. v.30 V extraviláne dediny Dlhá bolo až 769 k. v.31 a v Borovej 364 ½ 

k. v.32 Vo Zvončíne patril vinohrad o 5 k. v. aj trnavskej kaplnke svätého Michala. Spolu 

s vinicami tunajších poddaných tam bolo situovaných 284 2/4 k. v.33 Do Vištuka chodievali 

obrábať vinohrady i z Jablonca, Cífera, Kaplnej, Báhoňa, Budmeríc, Ružindola, Blatného, 

Modry, Častej, Bohdanoviec a Viničného. Celkovo tu vinič rástol na ploche okolo 134 ½ 

k. v.34 

Pre sledovanie dejinného vývoja vinohradníctva a vinárstva má zo samotného 

tereziánskeho urbára podstatnejší význam druhý bod, ktorý sa zmieňoval o čase pre slobodný 

poddanský výčap vína. Vlastné víno mohli poddaní čapovať pod viechou podľa zákonného 

článku 36 z roku 1550 v období od Michala do Juraja (24. apríla) v Častej, Budmericiach, 

Dubovej, Doľanoch, Kaplnej, Borovej, Zvončíne, Dlhej a vo Vištuku, od sviatku svätého 

Michala do Vianoc v dedinách Košolná, Klčovany, Píla a Bohdanovce.35 Tam, kde mali 

poddaní svoje vlastné vinice, mohli slobodne pre osobnú potrebu víno voziť a piť i mimo 

určeného času výčapu. Hôrne právo, ktoré sa požadovalo od vinohradníkov i v neúrodnom 

roku, sa malo vyberať len bratislavskou mierou podľa zákonného článku 97 z roku 1715. 

                                                 
24 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 51, Specificatio Vinearum Possessionis Pudmericz. 
25 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 71, Specificatio Vinerarum Oppidi Cseszte. 
26 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 71, Specificatio Iuris Montani in Promontorio Cseszte. 
27 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 108, Specificatio Vinearum Possessionis Dubová. 
28 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 108, Examen ad novem puncta in possesione Dubova. 
29 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 97, Conscriptio vinearum Oppidi Ompital. 
30 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 188, Specificatio Vinearum Possessionis Kápolna. 
31 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 88, Consignatio Vinearum in Promontorio Possessionis Hoszu falu. 
32 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 20, Consignatio Vinerarum in Promontorio Possessionis Borova. 
33 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 479, Consignatio Vinearum in Promontorio Zvoncsin. 
34 MV SR, ŠA BA, fond Urbarialia, š. 450, Specificatio Vinearum Possessionis Vistuk. 
35 Urbáre z roku 1768. MV SR, SNA BA, fond ČK 2, i. č. 123, š. 62, 63. 



HISTORIA NOVA  6 

 80  

V čase oberačky si zemepán mohol nárokovať na vykonávanie dupľovanej (dvojnásobnej) 

roboty. Súviselo to samozrejme s naakumulovaním prác počas vinobrania v panských 

vinohradoch. Z dôvodu časovej náročnosti sa v priebehu najvyťaženejšieho obdobia 

vo vinohradoch nemali realizovať dlhé furmanky. Uznesenia urbára zakazovali zemepánom 

požadovať od poddaných slamu na uväzovanie viniča a vymáhať od nich plat pre hájnikov, 

dohliadačov a správcov v panských vinohradoch. Pri vyberaní viničných dávok (desiatok, 

deviatok a hôrne právo) sa nesmeli od poddaných požadovať sudy na prevoz. Urbár 

vyslovene zamedzoval vyberanie peňažných poplatkov od prešu počas oberačiek, koštovného 

(tzv. pintae gustatoriae), príspevkov v jedle a nápojoch pre vyberačov desiatku a deviatku, 

či Weingeld platu za povolenie čapovať vlastné víno alebo za oslobodenie konzumovať víno 

v panskom šenku. Pre poddaných zase platil zákaz zberu dreva v panských lesoch za účelom 

vyhotovenia si obručí na sudy alebo kolov do vinohradov.36 

Na základe poznatkov získaných v rámci výskumu archívnych prameňov 

pochádzajúcich z hospodárskej agendy červenokamenských panských správ je možné skúmať 

dejiny vinohradníctva z viacerých aspektov. Pretože rentabilita vinohradníckej výroby 

na panstve Červený Kameň aj v 18. storočí závisela od produktivity poddanských 

hospodárstiev je potrebné v prvom rade rekonštruovať systém vyberania poddanských 

vinohradníckych dávok (analýza súpisu panstva z roku 1754). Pri sledovaní ziskovosti 

vinohradníctva je zase bádateľsky vhodné excerpovať potrebné údaje z účtovnej evidencie. 

K týmto témam sa zároveň pripája i problematika topografie vinohradov, postavenia vína 

v trhových reláciách, sledovanie klimatických podmienok pre pestovanie viniča, etc. Naša 

štúdia je tak len príspevkom k dejinám vinohradníctva na Červenokamenskom panstve 

v druhej polovici 18. storočia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 REBRO, ref. 14, s. 482-483. 
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History of Viniculture in the Červený Kameň (Red Stone) 
Castle Domain in the Second Half of the 18th Century 
 
The study deals with viniculture in the Červený Kameň Castle domain in the 18th century when, its 
administration was divided between two branches of the Pálfi family. The archival research in the 
numerous archival funds in the Slovak National Archive and the State Archives in Bratislava or Modra 
was crucial in this respect. Our paper is based on the analysis of domain conscriptions since 1754, 
financial accounts and the materials of the Theresian urbarial regulation. Chartssummarise revenues of 
the domain's vineyards, the size of the vineyard's area in small towns and villages and the basic taxes 
as well as special vineyard fees from the property part of Rudolf Pálfi. We concentrated on the process 
of profitability of the sale of wine, too. 
 
Keywords: conscriptions of domain, viniculture, vineyard, Pálfi family, special vineyard fees 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
BENKOVÁ, Eva. Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia. 
In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 71-81. Dostupné na 
internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> 
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Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára* 
 
Peter Podolan 
 

Dôvodom pre vznik diela Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw1 bola 

údajne prosba P. J. Šafárika, ktorý Kollára požiadal o upozornenie na prípadné chyby 

v Slovanských starožitnostiach (1837). Kollár považoval za potrebné odpovedať hlavne 

na Šafárikovu stať o mene Slovan a pôvode tohto mena, kde Šafárik vyvracal Kollárove 

názory na túto problematiku.2 I keď sa zhoduje so Šafárikom, že národné meno nie je 

dôležité, ale záleží na skutkoch národa,3 predsa sa snaží presadiť svoju koncepciu založenú 

na forme Slav- (teda Sláv, Slavjani a pod.). 

Napriek tomu, že sa v celom diele snažil čitateľa presvedčiť o tejto pravde vedeckými 

dôkazmi, predsa je z jeho textu cítiť istý závan umelecko-estetického dôvodu 

pre argumentáciu v prospech formy Slav-: „Slow Slowo Slowan nemá zhola žádného 

poetického momentu a potahu v sobě, nebudj žádného tušenj a tauženj, newábj aesthetický cit 

žádnau kauzelnau wnadau gako Slaw Sláwa.“4 Okrem básnického použitia, Kollára 

k vlastným záverom vedie intuícia, „temný cit mé prvnj mladosti zde [...] rozwinutý 

a w gasnou powědomost proměnený podávám.“5 

Záujem o rozriešenie problému pôvodnej formy národného mena Slovanov bol o to 

dôležitejší, pretože Kollár vyznával prioritu jednotného etnonyma a až sekundárne 

                                                 
* Príspevok vznikol ako výstup projektu „Slovenská historiografia do konca 19. storočia o počiatkoch 
slovenských dejín“ – VEGA 1/0196/13. 
1 KOLLÁR, Ján. Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw w listech k welectenému příteli panu 
P. J. Šafarjkovi od Jana Kollára. S přjdawky srownalost indického a slawského žiwota, řeči a bájeslowj 
ukazugjcjmi. Pešť : Tiskem J. M. Trattner-Károlyiho, 1839. [ďalej iba Sláwa] Práca je posledným ohnivkom 
v reťazi Kollárových vedeckých práce venovaných otázke národných mien prevažne slovanských etník. Sem 
patria predovšetkým diela: Ableitung und Erklärung den National – Namens Magyar. (1827); Rozprawy 
o Gmenách, počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmenů. (1830). 
2 Tie Kollár podal v Rozprawách o Gmenách, počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmenů. 
(1830). Šafárikove úvahy berie akoby ako výzvu k literárnemu súboju, vyznáva sa, že jeho (J. K.) dôvodom 
nebola urazená ješitnost. Z textu však predsa vyplýva, že sa Kollár cíti dostatočne oboznámený s problematikou, 
aby sa vzoprel v argumentácii „ochechulnému swůdci“– teda Šafárikovi. Sláwa, s. 3. Podobne píše Kollár v liste 
Michalovi Godrovi z 9. júna 1837 – „...náš Šafarík pilný a výborný dějopisec, ale nešťastný etymolog, zvlášté 
v národních jmenách...“. List Jána Kollára Michalovi Godrovi z 9. júna 1837. AMBRUŠ, Jozef. Listy Jána 
Kollára I. Martin : Matica slovenská, 1991, s. 170. 
3 Porovnaj KOLLÁR, Ján. Ableitung und Erklärung den National – Namens Magyar. Pesth : Gedruckt 
bey Matthias Trattner Edlen von Petróza, 1827, s. 19. [ďalej iba Ableitung] 
4 Podobne „Na půdě Sláwy [...] má básnjř hotowau celau poetickau scenerii a mašinerii, tu ethnographia, 
historia, topografia, mythologia dwau swětůw, Asie a Europy, k pomoci stogj.“ Kollár dôvodí estetikou slova 
Sláw, Sláwa, jeho ľubozvučnosťou. Ako príklad jeho použitia cituje súdobých autorov ako Bohuslava Tablica, 
Josefa Jungmanna, Václava Hanku, ale i Františka Palackého a Pavla Jozefa Šafárika. Sláwa, s. 150-151, 4. 
5 Sláwa, s. 9. Porovnaj aj záver listu (kapitoly). 
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predpokladal „kmeňové“ štiepenie napríklad na Čechov, Poliakov, Srbov a pod.6 Aj 

pri použití zjednocujúceho výrazu napríklad Čecho-sláv, Serbo-sláv cítil, že použitiu formy    

-slav „... gakýsi hluboký a tagný, přirodzený cit nás tomu učj...“7 

Pretože Šafárikove vývody stáli na dôveryhodnom listinnom materiáli, kde formu 

národného mena Slov- obsahujú pramene najstaršie, kým formu Sláv-, Slaw pramene až 

od 17. – 18. storočia,8 prichádza Kollár s metodickým rozšírením platformy historickej vedy – 

„pro gasnegšj pořádek rozdeljm wšecky tyto Waše i ginde pronešené námjtky proti Slaw 

a důvody pro Slow pode tři třjdy, totiž, takové které se látky a formy a svědkův, čili 

etymologie, gramatiky a historie 9 týkagj, s předesláním však nového, Wami naskrze 

pominutého, a předce téměr nejpodstatnegšjho důvodu a živlu, totiž mythologického 

a národnobásnického.“10 Z historiografického hľadiska to znamenalo pokus 

o zmapovanie obdobia prehistórie Slovanov a použitie nepísaných prameňov.11 Táto 

argumentácia je pre pochopenie jeho historizmu, ale i vedeckej metódy nesmierne dôležitá. 

Kollár si bol vedomý, že jeho ideoví protivníci budú spochybňovať použitie vyššie 

zmienených „prameňov“ „ve wěci, která gedině na historické a gazykospytné cestě dokázána 

býti může...“12 

Mytológia a ľudová slovesnosť v súdobej vede a literatúre hrala dôležitú úlohu a tieto 

sa tešili vo všeobecnosti pomerne veľkému záujmu ako pamiatky národa a jazyka, Kollár sám 

(rovnako i Šafárik) si tento fakt uvedomoval.13 Kollárom očakávané prekvapenie, či iróniu 

na toto obohatenie rozsahu skúmania, formálne adresované Šafárikovi, je v skutočnosti 

                                                 
6 Sláwa, s. 97. Vízia spoločnej jednoty v dávnoveku tak silne korešponduje s víziou budúceho opäť (!) 
zjednoteného Slovanstva. Bližšie pozri PODOLAN, Peter. Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. In Studia 
Academica Slovaca 38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 245. 
7 Sláwa, s. 151. 
8 Sláwa, s. 5. 
9 Tieto tri vedné disciplíny využil pri svojej argumentácii Šafárik, ide teda o logický súhrn disciplín, 
k problematike a metódy, ktoré používala súdobá „exaktnejšia“ slovanská veda (slavistika). Využitie jazykovedy 
bolo považované za nutné. Už v roku 1827 Kollár cituje Samuela Bogumiła Lindeho – Grundsätze 
der Wortforschung angewandt auf die polnische Sprache. (1805-1806) „Der Geschichtschreiber kann 
den Ursprung einer Nation nicht erforschen, ohne die Resultate der Wortforschung theils zu bestätigen, theils 
zu benutzen.“ Ableitung, s. 19. 
10 Sláwa, s. 6. 
11 Z hľadiska historiografie Šafárik bádanie v tomto období, pre ktoré neexistujú písomné pramene, nepovažoval 
za potrebné, pretože jeho výsledky, akokoľvek pravdepodobné, sú iba dohadmi. Kollár spochybňuje označenie 
predhistorické = bezhistorické, (v čom má v zásade pravdu) a menuje množstvo historických záznamov aj 
pre toto obdobie. Ukazuje slušné znalosti o najstarších písomných zmienkach o Slovanoch, hoci nemôžeme 
presne určiť, nakoľko ide vlastne o znalosť prameňov uvedených v Slovanských starožitnostiach. Kollár 
pochybuje o Ptolemaiových Stavanoch a za prvú nepochybnú zmienku považuje Slavinov u Prokopia 
a Jordanesa. Náš učenec súhlasí so Šafárikovou tézou (Starožitnosti, zv. I., s. 521.), že sa v prameňoch 
„ukrývajú“ Slovania i pod inými etnonymami. Sláwa, s. 96-97. 
12 Sláwa, s. 6. 
13 Porovnaj napr. ŠAFAŘÍK, Pavel Jozef. Slovanské starožitnosti. (ed. Jireček, J.) zv. I. Praha : Nákladem 
knihkupce Bedřicha Tempského, 1862, s. 12, 26-27. [ďalej iba Starožitnosti] 
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určené širšej verejnosti (osvetový rámec), jednak však ľudom, ktorí sa negatívne stavali 

k jeho vedeckým snahám. Vysvetleniu zaradenia mytológie a spevov medzi historické 

pramene preto venuje veľa priestoru.14 

Jeho poňatie najstarších slovanských dejín ako dejín národa bolo určujúce a mytológia 

vo zmysle akéhosi národného náboženstva mala zohrávať zásadnú úlohu pri dejinnom 

správaní národa: „...Mythologie pohanská [...] našim předkům pohanským gako i pohanským 

Řekům, Řjmanům, Skandům atd. byla ona prawda a skutečnost, podle které oni celý swůg 

život řjdili a zprawowali... Mythologie gest nejstaršj historie náboženstva, jest barwa, njžto 

národ svůg wniterný i zewniterný život sám nejlépe maluge. Každý mythus má gistau pravdu 

za zárod... a toho se my držíme.“15 

Súčasne mýtus pre Kollára predstavuje naračný prameň: „Tato historická, gistá 

a nepochybná stránka Mythologie gest ta studnice, ze které my zde wážiti chceme, a která 

pro nás tak důležitá a hodnowěrná gest a býti musj, gako kterákoli giná historie starých 

časůw, owšem gešte wíce, anť tato negen od sauwěkých očitých svědkůw we klasických 

spisech nám podána, ale i prastarými pjsněmi a obřady w lidu posawád žigjcími, potvrdzena 

gest.“16 

Z hľadiska metodiky je podstatná Kollárova obhajoba použitia etymológie, ktorá 

„...bez mythologie, archäologie, národní poezie, etnographie, geographie, historie, 

architektury, numismatiky atd. za balatku nestogj...“17 V prípade Slovanov zostalo množstvo 

takýchto stôp, „nebo národ, zwláště veliký a starodáwný, kudy kráčel a kde žil, wšudy 

a wšemu wůkol stopy a památky swé národnosti wtlačil.“18 Použitie etymológie považuje 

pre najstaršie dejiny za nutné, lebo pomocné vedy historické ako diplomatika, heraldika, 

sfragistika a pod. nemožno uplatniť, keďže „gediné spisy a listiny gsou zde národnj pjsňe 

                                                 
14 Sláwa, s. 6-8. Je pravdepodobné, že Kollár niektoré z náhľadov na pohanstvo Slovanov získal z práce Zoriana 
Dolegu Chodakowského – O Słowiaňnsczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego zdanie o pismie témže 
z dodaniem krótkiéj wiadomości o Chodakowskim i korespodencyi jego. Krakov 1835. Kollár ju dostal v roku 
1836. List Jána Kollára Jakovovi Golovackému z 7. júna 1836. AMBRUŠ, ref. 2, s. 153-154, 371. 
15 Sláwa, s. 6. Ak bola predtým mytológia (starovekých národov) zaznávaná v spojitosti s pohanstvom, 
alebo chápaná iba ako pomôcka pre pochopenie antiky, vo vnímaní veľmi podobnom romantizmu sa spoločne 
s ľudovou slovesnosťou získava dôležité miesto v sebaidentifikácii národa. Kollár si túto spojitosť veľmi dobre 
uvedomoval, svoj názor však súčasne zaštitoval názormi významných mysliteľov ovplyvňujúcich vtedajšiu dobu 
(na prvom mieste menuje Johanna Gottfrieda Herdera, ale i Johanna Wolfganga Goetheho, Jacoba Grimma a i.). 
Porovnaj Sláwa, s. 6-8, 118. 
16 Kollár tu mýtus striktne odlišuje od bájky, od vymyslených príbehov a chápe ho ako „nepowědomé 
detinskomládenecké wywinutj mudrckonáboženského náhledu swěta.“ Chce sa tak zrejme vyhnúť „bájkam“, 
s ktorými sa tvrdo vysporiadala už osvietenská historiografia, národné mýty pre neho predstavujú inú kvalitu. 
Porovnaj Sláwa, s. 7. 
17 Sláwa, s. 7, rovnako 148. 
18 Sláwa, s. 148. Ide o parafrázu Šafárikovej tézy. Starožitnosti, zv. I., s. 558. 
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a starozwyky sprostého lidu, které se však s počátkem národu zrodily a s náboženstwjm 

i s národnjmi hrami od gakživosti [...] nepřetržite zdedeny bývají.“19 

Použitie i neslovanských analógií a porovnávacej jazykovedy i mimo slovanský rámec 

poukazuje nielen na Kollárovu vieru v existenciu pôvodného indicko-slovanského, 

praslovanského, či indoeurópskeho národa.20 

Kollár vysvetľuje aj kompilačný charakter diela. Množstvo citátov je podľa neho 

nutné, pretože „w podobných pátránjch nedá se nic vymysleti, nic a priori čerpat: wšecka 

zásluha spisovatele záleží zde práwě ve hledánj a wolenj svědkůw w kritice gegich výroků, 

v důmyslném srownáwaní odlehlých, na první pohled rozdjlnjch a přece totožných, wěcí 

a wůbec v maudrém rozpořádání a sestawenj celosti.“21 

Vďaka relatívne exaktnému citovaniu prameňov22 je možné menovať hlavné zdroje 

Kollárových informácií o pôvodnom slovanskom náboženstve, ale i určiť približný rozsah 

jeho historického vzdelania. Z pôvodných prameňov používal najmä dielo Helmolda, 

Ditmara, Adama Brémskeho, Witichinda, Jordanesa, Prokopia, Herodota, Strabóna, 

Cassiodora a Nestora.23 Dôležitým zdrojom „starobylého“ slovanského jazyka bol pre Kollára 

i Rukopis Královédvorský.24 Pramenná báza je približne na rovnakej úrovni ako v diele 

Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře (1832). 

Napriek tomu, že úvodná kapitola obsahuje akýsi obsah diela,25 metodologicky je 

Kollárova logická osnova tohto náčrtu trochu odlišná. V prvom rade Kollár nesúhlasil 

s chronologickou prioritou foriem národného mena začínajúcich Slov- (Slovania) 
                                                 
19 Sláwa, s. 7. Kollár cituje Johanna Gottfrieda Herdera, Johanna Wolfganga Goetheho, Jacoba Grimma, 
Claudeho Fauriela ale i viacerých súdobých slovanských bádateľov ako Bartolomeja Kopitara, Kazimierza 
Brodzińského, Jana Pawła Woronicza, Walentyho Chłędowskeho, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, Osipa 
Maximoviča Bodjanskeho, Wacława Aleksandra Maciejowskeho, ktorí sa venovali obsahu národného ducha 
a prežívaniu prastarých zvykov, mravov a čŕt u prostého (vidieckeho) ľudu (najmä v ľudovej piesni). Porovnaj 
Sláwa, s. 7-8. 
20 Ak Kollár označuje Indov za predkov Slovanov, jedným dychom pridáva, že Germáni boli ich večnými 
susedmi. Sláwa, s. 61. Predstavu prvotného nečleneného národa a jeho jazyka (európsko-ázijského), bez bližšej 
špecifikácie uvádza už v dielku o pôvode mena Maďar. Ableitung, s. 8, 13. 
21 Sláwa, s. 9. „Výber svedkov“ budí obavy či pod ním Kollár nemyslí úmyselné použitie potrebných prameňov 
a zamlčanie prameňov s iným názorom. Rovnako „kritika prameňa“ by v tomto svetle mala negatívne konotácie. 
Sláwu Bohyni... nemožno nazvať kompilačným dielom, tento charakter majú až dodatky – porovnanie života 
a zvykov Indov a Slovanov. Toto nastavenie však možno ľahko pochopiť – Kollár sám nemal takmer žiadne 
vedomosti o živote Indov. Samotnému spôsobu citovania a použitiu citácií ani Kollárovej metóde kompilácie 
nemožno z formálnej stránke mnoho vyčítať, problémom sú skôr niektoré jeho tézy, ktoré takýmto spôsobom 
obhajuje. 
22 Na mnohých miestach dokonca prevzal rozsiahlejšie pasáže z menovaných diel; napr. Sláwa, s. 69-70. 
23 Žiaľ nie je možné zistiť, či Kollár čítal všetky z menovaných diel, alebo citoval iba hotové fakty podľa 
sekundárnych diel, napr. Šafárikových Slovanských starožitností. Diela nemeckých kronikárov Kollár určite 
poznal podrobnejšie. Porovnaj napr. Sláwa, s. 68, 69, 71, 73, 74, 92, 117, 121, 141. 
24 Sláwa, s. 69-70. 
25 1. Dokázať, že existovala bohyňa Sláva 2. Že od jej mena pochádza meno Slovanov (Slávov) 3. Ako sa 
pôvodné Slav- zmenilo na Slov- 4. Dôvody a námietky pre a proti Slav- a Slov-. Sláwa, s. 9. Tento stručný 
koncept sa v mnohom podobá na „osnovy“, ktoré Kollár používal v úvode svojich kázní. 
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a so Šafárikovými názormi o ich výlučnosti. Výsledkom jeho argumentácie má byť 

používanie foriem Slav- (Sláv, Slavjani a pod.). Najdôveryhodnejším dôkazom svojho 

tvrdenia sa mu zdá pomenovanie národa podľa jeho (hlavného) božstva (teda Slávy),26 

čo považuje za dôkaz „vysokej starobylosti národa“.27 Slovania mali prijať meno svojej 

bohyne za svoje i pre ich samotnú náboženskú povahu,28 ktorá tu nadobúda zvlášť historicky 

hybný rozmer.29 Koncept spojenia mena národa a jeho božstva jasne pochádza najmä 

z nemeckého príkladu a Tacitovej zmienke o bohovi Tuiskovi (Teutovi)30 a Teutónoch – 

Germánoch.31 Analogicky Kollár aplikuje starší názor o pôvode mena Slovan/Sláv 

od „slávy“, ktorú však celkom špecificky personifikuje ako bohyňu.32 Túto novú myšlienku 

sa Kollár snaží obhájiť za pomoci mnohovrstvového sledu analógií. Ideologicky nová, 

romantická rovina zanesená do historiografie mu otvára rozsiahle pole argumentačných 

možností, kde každej podmnožine problematiky venuje samostatný list/kapitolu. Hlavnú 

oporu pre existenciu bohyne Slávy vidí v domnelých, jej venovaných náboženských 

                                                 
26 Sláwa, s. 36. Podľa Kollára to bolo za starých čias bežné, ba zvykom, porovnaj Sláwa, s. 58. Koncept vzniku 
mena národa od jeho božstva je pritom samostatnou kategóriou Kollárovho výkladu. Takto odvodil i Šafárik 
meno národa Koledicov od bohyne Koledy, čo Kollár používa s početnými ďalšími príkladmi. Sláwa,. s. 75-80. 
Kollár sa teda odchýlil od svojho staršieho konceptu pôvodu národného mena od osobného mena hrdinu, 
vojvodcu a jeho prenesenia (cez rodinu, mesto, krajinu) na celý národ. Porovnaj Ableitung, s. 17. Podobne 
François-Marie Arouet Voltaire uvažuje o pôvode národu z rodiny, prostredníctvom reči. KUDRNA, Jaroslav. 
Kapitoly z dějin feudální a buržoasní historiografie a filosofie dějin. Praha : SPN, 1954, s. 69. Priamy dosah tejto 
idey nie je u Kollára možné jednoznačne posúdiť, bol však dobrým znalcom Voltairovho diela. 
27 Sláwa, s. 58. Kollár pritom dôvodí, že „národ a nábožensví we starém světe tak spolu splýwali a stotožnowáni 
byli...“; „národnost staých národů záležela v náboženstve; jeden národ dělil a rozeznáwal se ode druhého 
neywjce skrze swé bohy a způsob ctění gegich: toto bylo gegich národnj Palladium.“ 
28 Sláwa, s. 67. Kollár tu teda argumentuje jednou z vlastností – nábožnosťou, ktorú pripísal Slovanom už 
v kázni O dobrých vlastnostiach... (1822) Porovnaj Sláwa, s. 67-75. Novinkou sú azda citáty z Helmonda, 
Prokopia a Rukopisu Královédvorského, ktoré túto slovanskú vlastnosť dokladajú. 
29 Kollár zdôrazňuje náboženskú zanietenosť Vladimíra, Rastislava, Svätopluka, Koceľa, Jaromíra, Václava, 
Gottschalka. Sláwa, s. 71-72. U posledne menovaného zmieňuje tlmočenie pri liturgii do slovanského jazyka; 
nevšíma si jeho evidentné ponemčenie mena. 
30 Kollárovo (Caesarovo) splývanie Germánov a Keltov, umožnilo privlastniť keltského boha Teuta (Teutatés) 
Germánom a jednoduchšie tak etymologicky vyvodiť – Teut – Teutóni. Tacitus totiž hovorí o bohovi Tuiskovi. 
Je však možné, že autormi tejto konštrukcie sú niektorí nemeckí autori. Porovnaj príslušné citáty Sláwa, s. 61, 
147-148. Porovnaj VULPIUS, Christian August. Handwörterbuch der Mythologie der deutschen, verwandten, 
benachbarten und nordischen Völker. Leipzig : Bei Wilhelm Laufer, 1827, s. 319. 
31 Porovnaj zmienky Sláwa, s. 16, 19, 61, 126. Za Germánov však Kollár pokladá i Keltov = Galov. Jeho 
prameňom tak okrem Tacitovej Germanie boli i Caesarove Zápisky o vojne galskej. 
32 Vyvstáva tu otázka nakoľko mohla tento Kollárov originálny koncept ovplyvniť postava „Matky Slávy“ 
z básne Jakuba Jakobeia Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota (1642), ktorú Kollár poznal zrejme už 
okolo r. 1811. I keď v latinskom origináli vystupuje ako „Slavica gens“, teda v ženskom rode, v tomto prípade 
totiž ide aj o prenos cirkevnej symboliky. Jakobeova báseň je prepracovaním básnickej skladby českého 
protestantského autora Václava Klementa Žebráckého Tempus eret, quo parva quidem sed debita caelo gens 
(Praha, 1614), v ktorej ale vystupuje „Matka cirkev“. Aj ona sa žaluje Kristovi na početné príkoria 
(rekatolizácie). V forme pozitívnej postavy, ktorá sa Kristovi prihovára za hriešnikov (či obete) sčasti kopíruje 
obraz kultu Panny Márie. Rovnako toto nastavenie ukazuje nakoľko bolo pre českých protestantov, ale i neskôr 
slovenských evanjelikov zásadné zotrvanie v spoločenstve cirkvi. U katolíkov pôsobil veľmi podobne mariánsky 
kult (vrátane previazania napr. s vládou Márie Terézie). Tento ženský charakter, vrátane ďalších atribútov, ktorý 
zostal aj v dnešnej sume symboliky Slovákov teda pochádza aj z týchto koreňov, avšak zaslúžil by si oveľa 
hlbšie spracovanie. 
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piesňach;33 v ľudových piesňach, kde sa zachovali pohanské rituály a analogicky vyhľadáva 

vhodné body pre paralelu u okolitých príbuzných i cudzích etník.34 Najdôležitejšia je 

identifikácia s (domnelou?) indickou bohyňou Suaha/Agnaji,35 ale i s škandinávskou Sagou,36 

gréckou Famou/„Slávou“/Klio37 či rímskou Gloria/Honor.38 

Bohyňu Slávu však Kollár v skutočnosti vôbec jasne nešpecifikuje.39 Jej charakter 

a atribúty sa ukrývajú pod rúškom „zrejmých“ analógií a jasnej identifikácii takmer nevenoval 

priestor. Celkový obraz bohyne Slávy čitateľ musí hľadať v texte na niekoľkých miestach. 

Pritom pripísanie ženského božstva Slovanom, t. j. „synom Slávy“40 je ďalšou 

personifikáciou ich jemných, „ženských“ vlastností, čo je pokračovaním Kollárovho výkladu 

o vlastnostiach Slovanov.41 Sláva je podľa najvýznamnejšej – indickej analógie bohyňou 

ohňa42 či slnka43 avšak aj Matkou náboženstva (!), prostredníkom medzi bohmi a ich ctiteľmi 

(!), má vlastnosti všetkých bohov, udeľuje šťastie i nesmrteľnosť.44 Kollár teda u starých 

Slovanov predpokladá uctievanie ohňa.45 „Sláva“ je „národným bohom“, personifikujúcim 

                                                 
33 Porovnaj Sláwa, s. 10-15. V ľudovej piesni zostali zachované pôvodné pohanské náboženské rituály, ktoré sa 
však boli implementované v rámci kresťanského názvoslovia. Porovnaj Sláwa, s. 16-19. 
34 Porovnaj spevy u Nemcov a Tacita. Sláwa, s. 19, 22.  
35 Sláwa, s. 24, 25, 73, 74. Reťazec Sláva, Swaha, Suaha je prepojený etymologickou konštrukciou. 
36 Sláwa, s. 38-39. 
37 Sláwa, s. 39, 42. 
38 Sláwa, s. 43. Aj medzi grécko-rímskou a slovanskou mytológiou sa podľa Kollára nachádza veľa styčných 
bodov. Používanie slovanských (čiastočne umelých) verzií mien antických bohov (napr. už v Slávy dcere), mu 
prinieslo kritiku, že pre slovanský panteón používa vlastne iba poslovančené mená antických bohov. Porovnaj 
Sláwa, s. 57. 
39 Dielo je vlastne súborom analógií a konštrukcií, v ktorých sa slovanská mytológia úplne stráca – podľa 
Kollára ale „Jest tam téměr o celé staroslovanské mytologii rěč.“ List Jána Kollára Wacławovi Aleksandrovi 
Maciejowskému z 23. mája 1838. AMBRUŠ, ref. 2, s. 185-186. Na obhajobu Kollára treba uviesť, že autori 
zaoberajúci sa rozborom a popisom mytológie podobne ako on často skĺzavajú k analógiám na rozsiahlom 
priestore a často až neuveriteľným (aj keď možným) konštrukciám. Porovnaj známe práce ako FRAZER, James 
George. Zlatá ratolest. Praha : Československý spisovatel, 2012. či GRAVES, Robert. Řecké mýty. Praha : 
Levné knihy KMa, 2004; ale i primárnu kritiku tohto prístupu GELLNER, Ernest. The Concept of Kinship 
and Other Essays on Anthropological Method and Explanation. Oxford, New York : Basil Blackwell, 1987, 
s. viii-ix. 
40 Sláwa, s. 152. 
41 Táto skutočnosť obzvlášť vynikne v porovnaní s Germánmi a ich mužským božstvom. 
42 Sláwa, s. 35. Kollár pri hľadaní obrázka boha Aghni a hlavne jeho manželky Svahy prosil o pomoc Václava 
Hanku, poslal mu rozsiahly zoznam diel venovaných problematike indických náboženstiev, pričom je jasné, 
že ide o diela, ku ktorým sa sám nemohol dostať. Listy Jána Kollára Václavovi Hankovi z 30. novembra 1837 
a 28. marca 1838. AMBRUŠ, ref. 2, s. 181-184. Hankovi sa nepodarilo nájsť žiadané vyobrazenie, písal preto 
dokonca Janovi Vilémovi Helferovi priamo do Kalkaty. Hanka poslal Kollárovi anglické preklady indických 
piesní, ktoré Kollár použil. Napokon Kollár získal i údaje z niektorých požadovaných diel, konkrétne pozri 
AMBRUŠ, ref. 2, s. 405-406. 
43 Zoznam vydaných diel, príloha Kollárovho životopisu. KARÁSEK, Jozef (ed.). Autobiografie Jana Kollára. 
In 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, s. 280. 
44 Sláwa, s. 73. 
45 Sláwa, s. 35-36. 
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všetkými svojimi vlastnosťami Slovanov.46 Má príbytok v nebesách47 a je jej vlastná biela 

farba, tak obľúbená u Slovanov.48 Sláva je onou bohyňou, ktorú do boja nosili na zástavách 

polabskí Slovania.49 Napriek vyššie uvedeným atribútom na inom mieste v zápale 

argumentácie o pôvode mena Slovanov od bohyne Slávy tvrdí, že „Pohanstj bohowé nebyli 

geště entia methaphysica transcendentalia, ani Hegelský idealizmus: oni byli rytiny z dřewa, 

z kowu a giných makavých hmot.“50 Samotné vysvetlenie názvu Slávi (Slovania) od bohyne 

Slávy Kollár ešte dupľuje, keď etymologickou reťazou objasňuje i pôvod názvu 

Veneti/Wendi od sanskritského synonyma Vand = Swaha. Od rovnakého koreňa možno 

vyvodiť i Vandalov, ktorí boli považovaní za predkov Poliakov, všeobecne teda Slovanov.51 

Okrem Slávy vytvára Kollár i Suobu, Svobu – bohyňu slobody.52 Na základe 

slovanskej vlastnosti – slobodomilovnosti načrtáva spojitosť medzi Suobenmi u Ptolemaia 

a Slovanmi (Suobeni – Sloveni). Toto spojenie sám hodnotí záporne, zrejme i preto, lebo by 

bolo dokladom o priorite Slov-, čo sa mu nehodilo do nosnej tendencie celého diela.53 

Podobnosti či identitu medzi Slovanmi a Indami Kollár vidí okrem Slávy54 i u iných 

bohov,55 pretože Slovania „...zachowali neyauplněgi, neypřesněgi a neyčerstwěgi... ...gak 

gména tak i význam indických božstwj.“56 Menuje teda hlavné analógie: Bram – Prowe, Prom 

= Parom57; Karta – čert = Černoboh; Trimurti – Triglaw;58 Šiva – Siwa, Živa;59 Lakšní – 

Láska, Lada; Kamala – Kupalo; Dew – Div; Indra – Perún; Marana – Morena60 ale 

                                                 
46 Sláwa, s. 73. „U starých národů [...], že sobě ze společných a wšeobecných bohůw nebo bohyň gednoho 
gakoby miláčka wywolili, který se s gegich národnjm duchem a charakterem, s gegich způsobem myšlenj 
a cjtěnj, s gegich mravnjmi wlastnostmi, wášněmi a náružiwostmi, s gegich obchodem a zaneprázdněnjm, 
s gegich zeměpisným položenjm a ginými okoličnostmi neyvjce srovnával; kterého proto, gako swého národnjho 
boha nad giné wjce ctili, gemu swá města, swé župy, kraginy, swé rodiny a kmeny posvětili, anobrž často i geho 
gméno na sebe bráwali...“ 
47 Sláwa, s. 43. Táto vlastnosť je spoločná pre všetky jej mytologické „sestry“ u iných národov. 
48 Sláwa, s. 26, 41, 45. Prameňom tohto názoru je citát o bielych koňoch zo Svantovítovej svätyne na Rujane 
u Saxa Grammatica. Porovnaj KOLLÁR, Jan. Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře od Jana 
Kollára. In Spisy Jána Kollára. Díl II. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1862, s. 97, 101, 103. 
49 Sláwa, s. 20, 68. Tento údaj o obyčaji polabských Slovanov našiel Kollár u Ditmara. 
50 Kollár tu reaguje na Šafárikovo tvrdenie, že mená krajín, riek a pod, sa najprv tvorili podľa vecí hmotných 
a nie nadzmyselných. Sláwa. s. 146, 147. 
51 Sláwa, s. 34. 
52 Porovnaj kázeň Chvála rozumné svobody. KOLLÁR, Jan. Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči. 
Výbor. (ed. Kusáková, L.) Praha 1995, s. 62 a znelku I, 74. Slávy dcera [1852] KOLLÁR, Ján. Dielo I. Básne. 
(ed. Kraus, C.) Bratislava : Slovenský Tatran 2001, s. 76-77. 
53 Sláwa, s. 78, 140. 
54 Sláwa, s. 23, 58, 59, 61, 93. 
55 Sláwa, s. 49-50. 
56 Sláwa, s. 226. 
57 Sláwa, s. 52, 239. Zdrojom pre meno slovanského boha Prowe bol Helmond. 
58 Sláwa, s. 236. Zdrojom pre meno slovanského boha Triglav boli Vita Ottonis, Ditmar. 
59 Sláwa, s. 219. 
60 Sláwa, s. 119. 
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i Ganeša,61 Jáma, Varuna a pod.62 Z uvedených príkladov jasne vyplýva, že na jednej strane 

Kollár používa komparatívnu metódu mytológie,63 paralelne a častejšie pritom uplatňuje 

metódu etymologickú, ktorá ho viedla často k fantastickým vývodom. Z hľadiska použitia 

vlastných skúseností je zaujímavé spojenie lev (zviera časté vo výzdobe indických chrámov) 

– Černoboh (Kollárov nález údajných sôch Černoboga v podobe leva v Bambergu).64 

Treba však poznamenať, že idey o prepojení indoeurópskych panteónov boli v súvekej 

„odbornej“ literatúre časté, súčasne však súviseli s približovaním exotických indických 

božstiev Európanom najmä pomocou všeobecne známej grécko/rímskej antickej mytológie. 

O inšpirácii týmito často nepríliš vedeckými dielami nemôže byť pochýb.65 Kollárovo 

spracovanie slovanskej mytológie sa nevymykalo súdobým poznatkom, náš autor svoje zdroje 

pomerne presne uvádza. Žiaľ pre oblasť indickej mytológie sa musel uspokojiť s dielami 

zahraničných autorov a s ich prekladmi sanskritských textov,66 na ktorých staval svoje 

jazykovedné – etymologické vývody. 

Samotná myšlienka o indicko-slovanskej príbuznosti pritom pochádza od Jozefa 

Dobrovského, ktorého Kollár cituje, využívajúc jeho stále veľkú autoritu na poli slavistiky: 

„Celé staršj slawské pohanstvj gest indického původu. Bez pomoci indického Bohoslowj nelze 

než nedokonale slawské bohy wyswětlowati.“67 

Kollár však túto ideu skutočne silne rozvinul, keď píše: „...negen náš národ, ale naše 

předkřesťanské náboženství z Indie pochádzj...;68 ...obyčej matky Indie následowala dcera.69 

Proto nahlédnimež do oného kolébky Slawůw...;70 Awšak negen naši předkowé, Indowé...71 

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva stotožnenie Indov s predkami Slovanov a predstava Indie 

                                                 
61 Kollár našiel slovanský ekvivalent i pre tohto boha tradične zobrazovaného so sloňou hlavou. 
62 Sláwa, s. 23, 52-55; oveľa podrobnejšie sa porovnávaniu venoval v dodatkoch s. 230-316. 
63 Pri súčasnom bádaní v problematike porovnávania indoeurópskej mytológie ale i jazykov je zrejmé, že Kollár 
mal v niektorých prípadoch pravdu, resp. bol veľmi blízko súčasného pohľadu. 
64 Sláwa, s. 55, 78. Pozri podrobnejšie: PODOLAN, Peter. Omyl Jána Kollára. In Historyweb.sk. [online] 
Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/omyl-jana-kollara#.UIALJlHc_lw> 
65 Porovnaj priame citáty; Sláwa, s. 55-57. 
66 Sláwa, s. 25, 27. Kollár sa snažil oboznámiť so sanskritom, napr. žiada Michala Godru o mluvnicu sanskritu 
od Franka Boppa – Grammatica critica linguae Sanscritae. Berlín 1832, ktorú mu Godra skutočne poslal. 
Gramatiku Kollár úspešne využil a v diele sa niekoľkokrát na Boppa odvoláva. Listy Jána Kollára Michalovi 
Godrovi z 9. júna 1837 a 11. júla 1838. AMBRUŠ, ref. 2, s. 170-171, 186-187, 390. V rukopisnej pozostalosti 
Jána Kollára v Literárnom archíve Památníku národního písemnictví, Praha [ďalej iba LA PNP] sa nachádzajú 
v zložke Signa Sanscritica zrejme  Kollárove výpisky z vyššie uvedeného diela. 
67 Sláwa, s. 23. Jozef Dobrovský by zrejme nesúhlasil s Kollárovou argumentáciou, sám v iných dielach varoval 
pred mechanickými analógiami „Indománie“. 
68 Sláwa, s. 59, s. 226. 
69 U paralel k Sláwe jedine indickú označuje v pomere ako matka k dcére, analógie susedných národov označuje 
iba ako sestry. Sláwa, s. 58, 93. 
70 Sláwa, s. 59. 
71 Sláwa, s. 61. 
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ako slovanskej pravlasti a z toho prameniaca hrdosť – „[nie] každý národ europegský rowným 

práwem na Indii a Sanskrit odwoláwati se může...“72 

Myšlienka o parentálnej analógii Kollára silne zaujala, pretože „mezi Indy 

(Sanskritem) a Slawy (Slawenčinau) auzký svazek anobrž národnj pokrevnost se nalezá, toho 

důkazem gest netoliko řeč, etymologia, deklinace atd. obau národůw ale i giné věci, zwyky 

a obyčeje, zákony, obrady, hry a giné okoličnosti života...“,73 preto v dodatkoch,74 kde sa ešte 

podrobnejšie venuje mnohým analógiám slovansko-indického života venoval priestor 

i oboznámeniu čitateľa s indickým náboženským systémom vôbec.75 Najzaujímavejšie je 

porovnanie 63 indicko-slovanských podobností; ide o všeobecné „národné“ vlastnosti,76 

zhody v náboženstve a mytológii77, jazyku78 a etnologických prvkoch.79 Týmto spôsobom sa 

snažil doplniť a vyjasniť obraz o slovanskej mytológii, o ktorej pochádzali z európskych 

                                                 
72 Sláwa, s. 155. O Kollárovom (pomerne neskorom) objavení teórie indickej kolísky pozri podrobnejšie 
v PODOLAN, Peter. Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In Forum 
historiae I, č. 1, 2007, s. 10-11. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/67648/Podolan.pdf> 
73 Sláwa, s. 155. 
74 Přjdawkowé k obgasněnj a potvrdzenj předešlých listůw slaužjcj. In Sláwa, s. 153-358. Dodatky Kollár k dielu 
pridal, už keď bolo v tlači. Odhalil totiž „...úplne nový a veľký svet pre našu mytológiu a celý národný život. 
Nielen Sláva bohyňa, aj všetci naši bohovia a bohyne a celá mytológia je indická!“ List Jána Kollára Ljudevitovi 
Gajovi z februára? 1839. AMBRUŠ, ref. 2, s. 196, 420; porovnaj list Pavla Jozefa Šafárika Wacławovi 
Aleksandrovi Maciejowskému z 12. februára 1839. JELÍNEK, Edvard (red.). Slovanský sborník statí z oboru 
národopisu, kulturní historie a dějin literarního i společenského života. Roč. III. Praha : Tiskem a nákladem 
J. Otty, 1884, s. 601. „O Kollárově „Slávě Bohyni“ vím jen tolik, že posud nevyšla. Spisovateli prý vyšlo nové 
světlo o identitě Hindův a Slovanů, proto prý chce další traktát připojiti ke svému dílu.“ 
75 Sláwa, s. 155, 226-230, 316-324, 338. Zdá sa pritom, že opis indických bohov, posvätných kníh, sviatkov, 
chrámov nebolo iba čisto informatívny, ale pre citlivého zanieteného Slovana šlo súčasne o predstavenie 
náboženského sveta jeho „predkov“, ku ktorému sa mohol hlásiť i on sám v 19. st. Aj hmotné pamiatky 
Slovanov – modly, sochy a chrámy sa údajne podobajú indickým. Slovania si teda mali priniesť „...nejaké 
známosti v malířství, řezbářství a stavitelství již z Indie...“ Porovnaj Slovník slavjanských umělcův všech kmenův, 
jmenovité malířův, řezbářův, litcův a krasostavitelův, od nejstarších časův až k nynejšímu věku s krátkým 
životopisem a udáním znamenitějších, zvláště národních výtvorův od Jana Kollára. In 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 znamenitějších, zvláště 
národních výtvorův. (ed. Jakubec, J.) Praha : Nákladem J. Otty, 1907, s. 541-542. URBANCOVÁ, Viera. 
Slawische Aspekte in der Ethnoggaphie und Mythologie der slowakischen Wiederburt. In Ethnologia Slovaca 
et Slavica, XXIV-XXV, 1992-1993. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993, s. 254-255. 
76 Charakter mäkký, tichý krotký, milujúci pokoj, láska k náboženstvu, roľníctvo, pohostinstvo, „bezžebráctvo“, 
nekradnutie, trúchlivý duch spevu a hudby, baníctvo, zakopávanie pokladov a i. Pozri podrobnú analýzu týchto 
prvkov v Kollárovej Krátičkej známosti národu Slowanského (1825, 1844). PODOLAN, Peter. Krátičká známost 
národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. 
Bratislava : Stimul, 2011, s. 39-58. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> 
77 Viera v jedného najvyššieho boha, zadržovanie dychu z úcty k bohom, bájoslovné kone, uctievanie ohňa, 
vody, „hlásání bohom sláwy“, zobrazovanie bohov na zástavách, biela farba, obľuba čísla 7, modly 
pod stromami a i. 
78 Podobnosť osudov jazyka, osobné mená, mená od bohov (Sláva!), výslovnosť a i. 
79 Nosenie bohov na žrdi (Morena), stavanie májov, oblievačka, viacero zvykov pri svadbe, zvyky pri pôrode, 
úcta k starším, pálenie vdov, tanec kolo, strieľanie na vtáka (hra) a i. 
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prameňov iba pomerne kusé informácie.80 Dôležitým vodidlom k slovansko-indickej 

príbuznosti boli i štúdie súdobých jazykovedcov, na základe ktorých Kollár tvrdí, že Slovania 

odtrhli od Indov v 7. – 8. storočí p. n. l. a prišli z Ázie do Európy kvôli preľudneniu krajov 

pri Gange,81 sú teda „...neymladšj synowé a wystehovalci z Indie...82 

Údajná zmena pôvodného mena Slav- na Slov- sa udiala prezvukovaním samohlásky 

a na samohlásku o. Tento mechanizmus ale nebol prirodzený a jeho dôvodom mali byť 

náboženské príčiny (prijatie kresťanstva) a sťahovanie národov (ovplyvnenie jazyka 

putujúcimi kmeňmi).83 Zvlášť romantický charakter má opis núteného prezvukovania kvôli 

presadeniu sa kresťanstva na úkor pohanského kultu Slávy.84 Zároveň presadenie 

kresťanských (Kollárom vnímaných až pejoratívne, „mníšskych“) morálnych pravidiel, 

skromnosti a odmietania „svetskej slávy“ úzko spája so zrieknutím sa bohyne Slávy.85 

„Gméno Slaw, Sláwa, tak nábožného gako i z mravného ohledu, uráželo čisté uši a kagjcj 

srdce prawých  krěsťanůw, zwlášte mnichůw a duchownjkůw.“86 Pri prevzatí kresťanstva sa 

Slovania vzdávali tak „národných“ osobných mien,87 ako i svojho etnonyma88 – „mjsto 

domnele chlubného, protikrěsťanského Slaw Slawen, woleno a psáno radegi neviněgšj 

Slow Slowěnjn;“ ktoré vraj znelo ako „skromněgšj a pobožněgšj...“89 Z pohanstvo 

evokujúceho Slav- sa teda stalo Slov-, pričom tu zohrala úlohu i etymologická príbuznosť 

so „Slovo“ a mystické spojenie Slovanov priamo so „Slovom Božím“.90 

Pritom slovanský jazyk používaný i Konštantínom a Metodom a používajúcim hlásku 

o Kollár považuje za Bulharmi, Valachmi, Albáncami a Grékmi kontaminovaný jazyk.91 

Kresťanská cyrilo-metodská misia tak rozšírila používanie formy Slov- do Uhorska 

                                                 
80 Porovnaj Sláwa, s. 59. 
81 Sláwa, s. 93. 
82 Sláwa, s. 226. 
83 Sláwa, s. 86. 
84 Sláwa, s. 98-101. Kollár menuje dogmatické pravidlá ničenia modiel, opisuje ako boli súčasti pohanského 
náboženstva nazvané diabolskými, zlými a zakázanými. 
85 Sláwa, s. 101-109. 
86 Sláwa, s. 101. 
87 Sláwa, s. 104, 110, 120-127. Knieža Rastislav pre údajne pohanský charakter -slav používal skrátené meno 
Rastic. Inak zo slovanských mien „národná prípona“ -slav nevymizla. Počet osobných mien takto zakončených 
v historických záznamoch je podľa Kollára prevažujúci (napr. Bole-slav). Túto diskrepanciu Kollárovej analýzy 
zapríčinili predovšetkým rukopisné falzá Libušin soud (Rkp. Zelenohorský) a Rkp. Královédvorský. Kollár 
analyzoval i Slovo o pluku Igorovom a Nestorovu kroniku. Metódu štatistiky pri rozbore literárneho diela použil 
už krátko po absolvovaní bratislavského lýcea. Porovnaj KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. 
(ed. a prel. Rosenbaum, K. a Goláň, K.) Bratislava : Tatran, 1972, s. 143. 
88 Sláwa, s. 105, 109-110. 
89 Sláwa, s. 105. 
90 Sláwa, s. 105. 
91 Sláwa, s. 91-92, 109-110. (Pra)Bulharov Kollár pokladal (s až pejoratívnym nádychom) za uralsko-čudský 
národ. Sláwa, s. 120. 
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k Slovákom92 (!) a odtiaľ k ostatným Slovanom, čo Kollár chápe negatívne. Autori prameňov, 

ktorými Šafárik dokladal prioritu formy Slov- tak pochádzajú takmer všetci z prostredia 

duchovenstva93 a súčasne z bulharského okruhu94 – a Kollár im de facto upiera nestrannosť.95 

Nesúhlasí ani s odvodzovaním mena Slovan, Slovák od „človek“.96 

Preto i etnonymum Slovák znelo údajne najprv Slavák alebo „raděgi Slaw“ a potom 

bolo prehláskované.97 Rovnako to bolo s pojmom strava zachytenom Jordanesom na pohrebe 

Atillu (strova) a i s pokrikom mar ha – mor ho, „...se kterým podle svědectwj Ammiana r. 358 

Tatransko-Slawštj Sarmatae limigantes proti Jazyğům a rjmskému cjsaři Constantinovi bog 

začali...“98 I zo starovekých Satagov stali sa Sotáci.99 Aj maďarčina zakonzervovala staré 

slovanské slová s hláskou a, „...které Maďari [...] původně z ust Tatranských Sláwůw čili 

Slowákůw slyšeli v časjch predcyrillských, prwé než apoštolé a knihy z Bulharska k nim byli 

došli...“100 

Skutočnosť, že Maďari nazývali Slovákov, Slovincov (Windov) a Slavóncov rovnako 

Tot, Totság a pod. a tiež fakt, že sa tieto etnonymá objavujú iba v susedstve Tatier a Dunaja, 

v Panónii a Illyricu je dôkazom, že „...gsou prabydlitelé Tatranštj, gako to i některá, 

nepochybne od nich začerstwa sem donešená, indickosanskritská slova ukazují...“101 a teda 

„pravlast Sláwůw w Europě gsau Tatry.“ pričom „...ginj kmenowé slawštj, gestli ge kdy kde 

na sobě nosili [meno ako Slovinec, Slovák a pod.], odtudto ge s wypuzenjm swým skrze Celty 

                                                 
92 Meno Slováci sa teda prvé prehláskovalo na Slov-. Kollár však súčasne Slovákom pririekol nielen 
cyrilometodské ale i veľkomoravské dedičstvo: „...účinkovánj Cyrilla, Methoda, Gorazda a giných Bulharských 
pomocnjkůw mezi Slowáky...; ... několikročné biskupstwj Methodowo w Nitrě...“; „U Slowákůw po dnes widěti 
staré chrámy, věže, obrazy a zřjceniny  klášterůw někdegšjho řeckého wyznánj, w nichž se nepochybně 
w bulharskocyrillském nářečj služby wykonáwali a knihy čjtali.“ Sláwa, s. 109, 92. Kollárova zmienka 
o pôsobení Metoda v Nitre je omylom prevzatým z dobovej historiografickej spisby; rovnako však ide 
o zvýraznenie slovenského podielu na veľkomoravskom dedičstve. Kollár veril aj kvôli stopám v jazyku 
a piesňach, že Slováci kedysi patrili k východnej cirkvi. Porovnaj List Jána Kollára Stevanovi Stratimirovićovi 
z 2. marca 1834. AMBRUŠ, ref. 2, s. 136-137, 343, podobne list Wacławowi Aleksandrovi Maciejowskému 
z 3. septembra 1835. Tamže, s. 149-150, 364-365. 
93 Ku kresťanstvu a duchovenstvu zastáva Kollár kvôli zničeniu pôvodnej pohanskej slovanskej kultúry až 
nepriateľský pomer: „Čas tedy už věru aby sme ty mnišské kukly a kapuce z krásného našeho národnjho gména 
složili, které mu tíseň času a národůw a zlerozumné pokornjčkowánj na hlawu wstrkly...“ Sláwa, s. 151-152. 
94 Sláwa, s. 101. Najmä Ján Exarch, Gregor, Mních Chrabr, dokonca i Cyril a Metod. Sláwa, s. 91, 129. 
95 Kollár Šafárikove pramene spochybňuje niekoľkými spôsobmi, v prípade Jána Exarcha o. i. aj preto, lebo 
vydavateľ údajne svojvoľne zamenil všetky signifikantné hlásky a za o. Sláwa, s. 144. 
96 Sláwa, s. 148. 
97 Sláwa, s. 131-132. 
98 Sláwa, s. 99, 131. Kollár teda jasne považuje Sarmatov limigantes za Slovanov a privlastňuje im hrdinskú 
historku o útoku na cisára Konštantína. 
99 Sláwa, s. 131. Šafárik aj v Slovanských starožitnostiach (Starožitnosti, zv. I., s. 65, 279, 287.) uvádza, 
že Satagovia boli predkami Sotákov. Kollár túto skutočnosť použil na preukázanie prehláskovania a – o. 
100 Sláwa, s. 132. Kollár tu opäť zdôrazňuje, že Slováci naučili Maďarov výrazy k roľníctvu a hospodárstvu 
vôbec. 
101 Sláwa, s. 132 Ide o slová ako Nitra, Magura, Tatra, Fatra, Matra. 
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do giných kragin byli prinesli.“102 Okrem názoru o kolíske Slovanov pod Tatrami, 

v Podunajsku, Slováci teda predstavujú zvyšok Slovanov pred kmeňovým rozdelením, pričom 

jediní zostali na pôvodnom mieste. Tento názor Kollár doplňuje svojou etnogenetickou tézou 

o pôvode Slovanov z Indie – Slovania sa teda v prvom kroku presunuli z Indie pod Tatry ešte 

ako celok „Slávi“ a postupne sa potom rozčlenili kmeňovo a či už sami alebo kvôli Keltom sa 

rozišli po okolí. 

Sláva Bohyně... sa vlastným zameraním na národné mená nevymyká spomedzi 

Kollárových predchádzajúcich vedeckých spisov. Historické konštrukcie tu hrajú iba 

sekundárnu úlohu opory pre Kollárovo tvrdenie o pôvodnej forme národného mena Slovanov. 

Kollár pôvodne bezproblémovo používal formu Slovania, slovenský (v zmysle slovanský), 

čoskoro však svoj názor zmenil a v neskorších dielach či vydaniach diel starších nájdeme 

výhradne formu Slávi, Slavjani. Kollárovi sa toto meno lepšie hodilo pre umelecké 

spracovanie a išlo vlastne o jeho osobný názor, pre podporu ktorého vydal celý spis. 

Na mnohých miestach je zrejmé, že bol Kollár ovplyvnený Šafárikovými Slovanskými 

starožitnosťami, no rovnako aj jeho staršími dielami. Šafárikovo odsúdenie bádateľských snáh 

o osvetlenie „prehistorickej“ doby, teda doby bez dochovaných písomných záznamov a tiež 

skutočnosť, že sa z tohto dôvodu bližšie nevenoval teórii o pôvode Slovanov z Indie, 

podnietili Kollára, aby sa problematikou začal zaoberať sám. Množstvo analógií, ktoré našiel 

a ich syntéza do dodatkov, spôsobilo dokonca oddialenie vydania celého diela. Podrobné 

spracovanie slovansko-indických podobností vo svojej komplexnosti nemá obdoby nielen 

v súdobej ale i súčasnej literatúre. 

Tak ako táto práca uzatvára špecifickú líniu prác venovaných menám národov 

či kmeňov, v druhej línii stojí na počiatku mytologicko-archeologických Kollárových prác 

a už jej nastavenie predznamenáva aj ich úroveň. 

Ohlas tejto Kollárovej práce nebol najlepší. Šafárik dielo v súkromnej korešpondencii 

odsúdil, hoci osobne sa mu akiste neodvážil protirečiť.103 Pomerne rázne (a ironicky) o diele 

                                                 
102 Sláwa, s. 132-133. Tézu o vyhnaní Slovanov Keltmi Kollár prevzal z Šafárikových Slovanských starožitností. 
Starožitnosti, zv. I., s. 274-278, 420. 
103 List Pavla Jozefa Šafárika Michailovi Petrovičovi Pogodinovi z 22. novembra 1839. „Kollárova kniha „Sláva 
Bohyně“ nelíbí se mi nijak: takové díla spůsobují jen zmatky. Co v nich nového a pravidelného jest, lze na archu 
napsati. Ostatní jest pravý Rudbekizmus. Neznaje sanskritu ani staroslovenštiny ani mythologie důkladně chce 
nyní quantitatem incognitam per incognitam určiti...“ Citované podľa PASTRNEK, František. O starožitnických 
spisech Kollárových. In 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, s. 236. V liste Wacławovi Aleksandrovi 
Maciejowskému vyjadril Šafárik svoje výhrady ku Kollárovej metóde ešte viac satiricky: „Myslil bych, na jeho 
etymologiích budeš míti dosti co louskati, pokud budeš živ, a kdyby Ti Bůh popřál, co žádnému, věku 
Metuzalémova. Až dosud byli ste Vy, Poláci (Rakowiecki atd.), prvními etymology světa – nyní Vám však, příteli, 
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Vlastimila Kamarýta informoval František Ladislav Čelakovský, bez toho aby ho vôbec 

videl.104 Naproti tomu Jozef Jozefovič Jungmann si prácu cenil: „...srovnání Mytologie 

Indické se Slowanskou náleží mezi wěci nejvýbornější, a mne nejmilejší, které jsem kdy 

v jakémkoli jazyku četl.“, ku Kollárovej teórii o odvodení mena Slovanov od bohyne Slávy sa 

ale aj on stavia váhavo.105 Napriek Kollárovej usilovnej práci sa dielo stalo slepou uličkou 

a pomerne rýchlo upadlo do zabudnutia. 

 
 
 
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... by Ján Kollár 
 
This study focuses on history and historism in the work of Ján Kollár Sláwa Bohyně a původ gména 
Slawuw čili Slawjanuw… [The Goddess Fame/Glory (Sláwa) and Origin of the name Slaw or 
Slawjan...] (1839). Historism appeared even in Kollár's early writings and he had a specific approach 
to its scholarly analysis. The works of Jan Kollár contain a huge amount of historic facts however 
none of them are really historiographic. His academic methods were based on pieces of information in 
original sources but he also believed that old myths and songs contain important data as well. The 
etymological (or rather a linguistic) method was considered to be a popular and widespread method of 
the period. However its results are doubted from a current point of view. In presented work, Kollár 
described a fictitious goddess “Sláva” (Glory/Fame), the alleged Slavic national divinity, her attributes 
as well as believed religious or mythological songs of Slavic folk. From her name he also originated 
the Slav's name (Sláva – Slavs). In the appendix, he depicted an extensive analogy between the Slavs 
and Indians, based mostly on comparison of their mythology. 
 
Keywords: Ján Kollár (1793 – 1852), work Sláwa Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw…, 
                    Slavic historiography, Slavic mythology, religion, etymology, 
                    Slavic-Indian analogy, 30th years of the 19th century 
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tento [J. K.] palmu vytrhl! – nad jeho odvozováním Vašeho poctivého jména [Poliakov] od phallus (!), lingam (!) 
musíte pocítiti srdečnou radost.“ List Pavla Jozefa Šafárika Wacławovi Aleksandrovi Maciejowskému 
z 20. januára 1840. JELÍNEK, ref. 74, s. 603. 
104 „To jediné vám oznamuji, že Kollár béře předplacení a již i tiskne: „Sláva bohyně a původ jmena Slávův 
etc.“ Jak z návěstí toho vysvitá, nemoha se Slávy nic v Evropě poříditi, odebral se do Asie k brahmínům, a tam 
se vyučil hluboké moudrosti. Učené bliktry! Není-li vám líto dvou zl. stř., volno vám se přeplatiti.“ List Františka 
Ladislava Čelakovského Vlastimilovi Kamarýtovi z 13. mája 1838. F. L. Čelakovského sebrané listy. Praha : 
Nákladem Dr. Ed. Grégra, 1865, s. 357. 
105 List Josefa Josefoviča Jungmanna Jánovi Kollárovi z 5. januára 1840. LA PNP, Fond Jan Kollár. 
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Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939 
 
Eduard Laincz 
 

Cirkev v dejinách jednotlivých národov a štátov hrala a doposiaľ aj hrá významnú 

úlohu. Inak to nemohlo byť ani pri hraničnom spore medzi Československom a Poľskom, 

keďže sa obyvateľstvo na území severného Spiša1 – vo väčšine prípadov – hlásilo 

ku katolíckej viere. Práve táto ich religiozita bola často zneužívaná predstaviteľmi poľskej 

samosprávy. Stala sa tak jedným z rozhodujúcich faktorov pri budovaní národného 

povedomia. 

Otázku viery na tomto území zneužili poľskí agitátori už pred pričlenením tohto 

územia v roku 1920 k Poľsku. Častým argumentom pre pripojenie k Poľsku bol aj fakt, 

že český národ bol antikatolícky a naproti tomu Poliaci boli známi ako krajina s dlhoročnou 

katolíckou tradíciou. Miestne obyvateľstvo o týchto výrokoch uisťovalo aj neúctivé správanie 

Čechov k náboženským stavbám a objektom.2 Negatívnej mienke obyvateľstva neprospelo 

ani protináboženské správanie českých vojakov na území Slovenska.3 Severným Spišom sa 

šírili propagačné letáky, v ktorých boli Poliaci vykresľovaní ako obrancovia viery proti 

bezbožným Čechom. Medzi miestnymi obyvateľmi kolovali letáky a brožúry aj s takýmito 

heslami: „Satan má sluhov a tí sluhovia sú Česi“, „Ak sa zapíšeš a hlasovať budeš za Česko-

Slovenskú republiku, si zapísaný do čiernej knižky satana“, „Ak budeš hlasovať za Poľsko, 

budeš zapísaný do bielej knihy Krista“, „Ak nepristúpiš k Poľsku, si nepriateľom Panny 

Márie a ona ťa zdeptá svojimi tvrdými stopami“, „Boh otec. Boh Syn, Boh Duch svätý 

a Panna Mária chce, aby každý hlasoval pre Poľsko“, „Vojny Jezusa Krysta ze satanem“ 

a podobne.4 

Keďže sa hraničný spor medzi Československom a Poľskom mal vyriešiť na základe 

plebiscitu, do agitácie sa vzhľadom na už spomínané silné náboženské cítenie obyvateľstva, 

na oboch stranách zapojili aj kňazi. Na slovenskej strane to boli najmä plebiscitný komisár 

pre Spiš – kapitulárny vikár v Spišskom Podhradí Msgr. Marián Blaha5 a plebiscitní 

                                                 
1 Išlo konkrétne o obce: Čierna Hora, Durštín, Fridman s osadou Falštín, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, 
Nedeca, Nižné Lapše, Nová Bela, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše. 
2 Išlo o poškodenie kostolov, kaplniek, streľbu na sochy svätých a pod. 
3 HRONSKÝ, Marián. Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920). Bratislava: 
Veda, 2011, s. 68-73, s. 345-346; MATULA, Pavol. Úloha cirkvi v zápase o národnú identitu obyvateľstva 
severného Spiša a Oravy v rokoch 1918-1939. In ŠUTAJ, Štefan (ed.). Človek a spoločnosť 10, č. 4, 2007, nestr. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/archiv/4-2007/index.html>; GAREK, Martin. Horná 
Orava a Severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 182. 
4 BIELOVODSKÝ, Andrej. Severné hranice Slovenska. Bratislava: Ústredná správa Slovenskej ligy, 1947, s. 140. 
5 Rodák z Liptovského Hrádku, v rokoch 1919-1920 kapitulárny vikár spišského biskupstva a od roku 1920 
biskup v Banskej Bystrici. 
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pracovníci Ladislav Moyš6 a František Klein7. Na poľskej strane to boli hlavne Ferdynand 

Machay,8 Anton9 a Eugen10 Sikorovci, František Dubron11 a Józef Buroń12.13 Jedným 

z najaktívnejších slovenských kňazov, ktorí pôsobili v prospech plebiscitu, bol farár z Liesku 

Andrej Bážik.14 Ten dokonca vydal brožúrku s názvom Chlape, Spišiaku, hlasuj! Slovo 

ujkovo z Oravy rodákom svojim vo Spiši. V nej prezentoval svoj kladný postoj k zotrvaniu 

v rámci Československej republiky. Tento svoj postoj odôvodňoval aj tým, 

že z hospodárskeho hľadiska bola poľská krajina po vojne veľmi zničená. Preto aj obec 

Liesek, v ktorej A. Bážik pôsobil, rozhodne vystupovala za príslušnosť k Československu.15 

Československé plebiscitné úrady sa snažili získať na agitačné ciele predovšetkým kňazov 

pôsobiacich v jednotlivých obciach určených pre plebisicit. Začiatkom októbra 1919 preto 

agitoval Mons. Jan Šrámek16 z Brna, ktorý spolu s plebiscitným komisárom obišiel oravské 

a spišské farnosti. V súvislosti s touto agitačnou cestou už 7. októbra 1919 hlásil z Bratislavy 

do Prahy Dr. Antonín Pudláč, sekretár ministra pre správu Slovenska, „kněži jsou rozhodně 

pro nás a prohlašujjí, že bude-li hlasovati obyvatelstvo pro Polsko opustí svoje farnosti“.17 

Dokonca sa do agitácie na Spiši zapojil aj kňaz Anton Gracík,18 ktorý na plebiscitné územie 

prišiel až z Ameriky. Jeho misia medzi nábožensky silne zmýšľajúcimi goralmi mala veľký 

úspech.19 Treba však poznamenať, že československé úrady mali nedôveru k činnosti 

niektorých kňazov na tomto spornom území a preto na pokyn ministra s plnou mocou 

pre správu Slovenska boli počas obdobia príprav plebiscitu kontrolovaní prostredníctvom 

                                                 
6 Rodák z Liptovského Michala, farár v Haligovciach, neskorší užhorodský župan. 
7 Rodák z Podolínca, farár v Richvalde (dnešná obec Veľká Lesná), neskorší školsky inšpektor a dekan dištriktu 
Spišská Stará Ves. 
8 Rodák z Jablonky, katolícky kňaz a autor známeho diela Moja droga do Polski, kde opisuje svoju propoľskú 
činnosť. 
9 Rodák z Jablonky, ako farár pôsobil v Zubrohlave, Zakamenom, Podvlku a Jurgove. 
10 Rodák z Jablonky, farár v Pekelniku. 
11 Kaplán v Podvlku. 
12 Rodák z Pekelníka, vikár vo Vyšnej Lipnici v rokoch 1918-1920. 
13 MAJERIKOVÁ, Milica. Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko – 
slovensko – poľských vzťahov, Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 21-43. 
14 Rodák zo Zuberca, ktorý v rokoch 1905-1934 pôsobil ako farár v oravskej obci Liesek. Známy je aj svojou 
národohospodárskou publicistickou činnosťou. Vo viacerých náboženských periodík písal hospodárske články, 
ktoré mali ľudovýchovné zameranie. 
15 GAREK, Martin. Spor o Spiš a Oravu v čase spišského biskupa Vojtaššáka. In HROMJÁK, Ľuboslav (ed.). 
Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2012, s. 69. 
16 Rodak z Grygova (obec ležiaca v okrese Olomouc), ktorý pôsobil ako rímskokatolícky kňaz a politik v rámci 
Československé strany lidové. Po vzniku Československa sa stal členom Revolučného národného zhromaždenia. 
17 Citované podľa HRONSKÝ, ref. 3, s. 346. 
18 Rodák z Námestova, ktorý pôsobil ako rímskokatolícky kňaz medzi Slovákmi na Dolnej zemi a v USA. 
Známy je aj ako novinár a autor náboženskej literatúry. 
19 HRONSKÝ, ref. 3, s. 347. 
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legionárov pochádzajúcich z jednotlivých obcí. Tí o ich činnosti podávali správy plebiscitnej 

komisii.20 

Úsilie oboch strán získať si obyvateľstvo na svoju stranu bolo však nakoniec úplne 

zbytočné, pretože o spornom území nerozhodol plebiscit ale medzinárodná arbitráž, na čom sa 

dohodli 10. júla 1920 v belgickom Spa minister zahraničných vecí Československej republiky 

Edvard Beneš a poľský premiér Władysław Grabski. Situácia sa napokon vyriešila 

rozhodnutím Najvyššej rady mierovej konferencie z 28. júla 1920, keď trinásť obcí severného 

Spiša bolo pričlenených k Poľsku.21 

Miestne goralské obyvateľstvo sa tak nedobrovoľne dostalo z novovybudovanej 

Československej republiky pod správu poľskej štátnej moci na devätnásť rokov. K Poľskej 

republike bolo pripojené územie Československej republiky s 8263 obyvateľmi, ktorí boli až 

na drobné výnimky rímskokatolíckeho vierovyznania. Po pripojení týchto obcí k Poľsku bolo 

považované miestne obyvateľstvo poľskými orgánmi za „neuvedomelých Poliakov“.22 

Z týchto názorov pre nich vyplývala skutočnosť, že nemali žiadne alebo iba minimálne 

národnostné práva. Poľská vláda obsadila svojimi ľuďmi oblasti školstva, kultúry a postupne 

aj cirkevnú správu. Poľský mocenský aparát tak mohol v spolupráci s množstvom 

mimovládnych organizácií bez väčších problémov pristúpiť k násilnej polonizácii miestneho 

obyvateľstva.23 

Pred rokom 1920, čiže pred vytvorením novej severnej hranice medzi Poľskom 

a Česko-Slovenskom, patrilo deväť farností severného Spiša do Dunajeckého dištriktu, ktorý 

bol súčasťou Spišskej diecézy. Toto cirkevné rozdelenie zriadila v roku 1776 uhorská 

panovníčka Mária Terézia. Diecéza bola v roku 1804 vyňatá z Ostrihomskej arcidiecézy 

a začlenená spolu s dvoma východoslovenskými diecézami (Košickou a Rožňavskou) 

do Jágerského arcibiskupstva.24 Zmena hranice v roku 1920 neznamenala okamžite aj zmenu 

                                                 
20 GAREK, ref. 15, s. 68.; HRONSKÝ, ref. 3, s. 347. 
21 Podrobnejšie k rokovaniam o arbitráži a zrušení plebiscitu pozri HRONSKÝ, Marián. Otázka Oravy a Spiša – 
od idey plebiscitu k arbitrážnemu rozhodnutiu konferencie veľvyslancov. In KAZMEROVÁ, Ľubica. (ed.). 
Slovensko-poľské vzťahy 1918 – 1945 očami diplomatov. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie 
vied, 2008, s. 27-37. 
22 Táto ich etnografická teória nemala obhájiteľný základ, pretože miestne obyvateľstvo sa hlásilo 
k slovenskému pôvodu a malo poväčšine slovenské národné povedomie. Pozri BIELOVODSKÝ, ref. 4, s. 24-
27; MÓŠ, František. Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši. Bratislava : Vedecká spoločnosť pre zahraničných 
Slovákov, 1944, s. 4-19; CHALUPECKÝ, Ivan. K otázke goralských nárečí na Spiši. In DOBROTKOVÁ, 
Marta. (ed.). Studia historica Tyrnaviensia IV. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Filozofická fakulta, 
2004, s. 161-172; MAJERIKOVÁ, Milica. Poľský záujem o Spiš v rokoch 1918 - 1925. In CHALUPECKÝ, 
Ivan. (ed.). Z minulosti Spiša XIII. Levoča: Spišský dejepisný Spolok, 2005, s. 173-197. 
23 MAJERIKOVÁ, ref. 13, s. 45-91. 
24 JUDÁK, Viliam. Dejiny mojej cirkvi (II. diel). Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2004, s. 172; CIĄGWA, 
Jozef. Slovenská národnostná menšina v Poľsku (Dejiny a súčasnosť). In GRÁCOVÁ, Genovéva –
HURTAJOVÁ, Mária. (ed.). Almanach Slováci v Poľsku III. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1995, s. 12. 
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jurisdikcie Spišského biskupa. Od decembra 1920 farnosti severného Spiša spravoval spišský 

biskup Ján Vojtaššák.25 

Keďže pripojené územie k Poľsku bolo naďalej pod správou spišského biskupa Jána 

Vojtaššáka, znamenalo to aj ďalšie pôsobenie slovenských farárov vo farnostiach severného 

Spiša. To však veľmi nevyhovovalo polonizačným snahám predstaviteľov poľskej správy, 

pretože slovenskí farári boli prirodzene orientovaní samozrejme proslovensky.26 Na základe 

diecézneho schematizmu z roku 1920 môžeme získať kompletný obraz o obsadení farnosti 

a počtu veriacich. Vyzeralo to nasledovne: 

1. Fridman: Vo farnosti pôsobil Štefan Andrašovský. Farnosť mala 902 veriacich. Patrila 

pod ňu aj filiálka Falštin, kde bolo 174 veriacich. 

2. Jurgov: Spravoval ju Anton Kubasák, ktorý bol zároveň aj dekanom a školským 

inšpektorom. Počet katolíkov bol 747 veriacich. Jurgovský farár spravoval aj filiálky 

Čiernu horu (481 veriacich), Repiská (543 veriacich) a Javorinu (234 veriacich). 

3. Kacvín: Farnosť mal na starosti Ján Pataky. Žilo tu 684 veriacich. 

4. Krempachy: Farárom tu bol Pavol Drbják, ktorý mal na starosti 650 veriacich. 

Pod farnosť patrili aj filiálka Durštín s 193 veriacimi. 

5. Nedeca: Pôsobil tu Július Rácz. K rímskokatolíckej viere sa hlásilo 714 obyvateľov. 

Pod Nedecu patrila aj filiálka Nedeca Podzámok, do ktorej patrilo 101 veriacich. 

6. Nižné Lapše: Farnosť spravoval administrátor František Urvay. Bolo tam 622 veriacich. 

7. Nová Bela: Vo farnosti pôsobil František Rajtšán, ktorý mal na starosti 602 obyvateľov. 

8. Tribš: Pôsobil tu Michal Nyulászi. Kaplánom mu bol František Móš. Počet veriacich bol 

546. 

9. Vyšné Lapše: Vo farnosti pôsobil Vojtech Pataky, ktorý mal na starosti 615 veriacich. 

Pod farnosť patrila aj filiálka Lapšanka s 297 veriacimi.27 

V týchto farnostiach, keďže tu pôsobili slovenskí farári, bol v kostoloch používaný aj 

naďalej slovenský jazyk. Nielen pri kostolných spevoch, ale aj pri modlitbách a kázňach.28 

Iné to bolo v školstve, kde bola zavádzaná ako vyučovací jazyk poľština. Keďže dovtedy bola 

väčšina škôl cirkevná, zvykol miestny farár vyučovať aj náboženstvo a o učiteľoch 

rozhodovala spišská diecéza. Po prevzatí správy poľskými orgánmi práve v otázke školstva 

                                                 
25 CIĄGWA, Jozef. Kościól krakowski a prawa jezykowe mniejszości slowackiej na Spiszu w latach 1920 – 
2005. In GÓRSKI, Grzegorz. (ed.). Cuius regio, eius religio? II. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008, s. 268. 
26 ROSZKOWSKI, M. Jerzy. Rola Kościoła na Spiszu i Orawe. In TRAJDOS, M. Tadeusz. (ed.). Spisz i Orawa 
w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Krakow : Secesja, 1995, s. 34. 
27 Schematizmus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo nato MCMXX. Ab erecta Sede Episcopali 
144. Trnava : 1920, s. 49-53. 
28 MÓŠ, ref. 22, s. 8-13. 
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dochádzalo ku konfliktom. K takémuto stretu prišlo v obci Tribš, kde pôsobil František Móš. 

Ten odmietol dať poľskej učiteľke 1. septembra 1920 kľúče od cirkevnej školy v obci, pretože 

tam chcel od spišskej diecézy ustanoviť nekvalifikovanú slovenskú učiteľku. V tejto veci sa 

obrátil aj na spišského biskupa. J. Vojtaššák mu následne v liste oznámil, že „spišská 

diecezánska vrchnosť nemôže naskrze zaujať nejaké také stanovisko, ktoré by odporovalo 

nariadeniam poľskej vlády – Učiteľom nediplomovaným, hoc aj cirkevným, nemôže dať 

potvrdenia...preto nie, že mu poľská vláda nedá štátnej podpory“. Ďalej odporučil spišský 

biskup „túto školskú záležitosť, akokoľvek mi to protivne znie, musíte si dobromyseľne 

vyjednať so škôldozorcom v Novom Trhu“.29 Na obranu cirkevnej školy sa postavil aj dekan 

Anton Kubasák v Jurgove, ktorý dostal od poľského škôldozorcu odpoveď, že v Poľsku 

takéto školy sa neuznávajú a všetky školy sú štátne. Súčasne dekana upozornili, že ak 

neprestane protestovať, tak ho zavrú.30 František Móš sa nedal zastrašiť a boj s poľskou 

učiteľkou za slovenčinu v škole pokračoval aj naďalej. Vzniknutú situáciu prišiel do Tribša 

riešiť o niekoľko dní školský inšpektor Wendelin Haber, ktorý stanovil v škole slovenský 

jazyk v rozsahu 4 hodiny týždenne vrátane hodín náboženstva.31 Nie všade však boli 

slovenskí farári tak vytrvalí a postupne začali povoľovať polonizačnému nátlaku. Príkladom 

je farár vo Fridmane Štefan Andrašovský, ktorý sa postupne „smieril s osudom, prispôsobil 

sa pomerom, takže slovenský život veľa z neho nemal.“32 Podobne aj slovenský kňaz v Novej 

Belej František Rajčán prenechal vyučovanie náboženstva poľskej učiteľke, aby nenarušil 

vyučovanie v poľskom jazyku.33 

Farnosti severného Spiša od polovice novembra 1920 spravoval spišský biskup Ján 

Vojtaššák. S týmto stavom však nebola spokojná poľská strana, ktorá sa snažila už od roku 

1920 o pripojenie týchto farností do niektorej z poľských diecéz. V tejto súvislosti 

Ministerstvo zahraničných vecí 26. novembra 1920 poverilo poľského vyslanca vo Vatikáne, 

aby vystúpil pri Svätej stolici s požiadavkou včlenenia sporných farností do Krakovskej 

diecézy.34 Súčasne bola vyvíjaná snaha u apoštolského nuncia vo Varšave, aby boli uvoľnené 

farnosti na Spiši postupne obsadzované poľskými kňazmi výlučne po konzultácii s poľskou 

                                                 
29 MÓŠ, ref. 22, s. 8. 
30 Tamže, s. 8. 
31 KOWALCZYK, Julian. Oświata na Spiszu w dwudziestoleciu międzywojennym. In TRAJDOS, M. Tadeusz. 
(ed.). Spisz i Orawa w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Krakow: Secesja, 1995, 
s. 103-104. 
32 MÓŠ, ref. 22, s. 9. 
33 MATULA, ref. 3, nestr. 
34 ROSZKOWSKI, M. Jerzy. „Zapomiane kresy“ Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach 
Polaków 1895-1925. Nowy Targ – Zakopane : Polskie Towarzystwo historyczne – Oddział w Nowym Targu, 
2011, s. 336. 
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vládou.35 Na základe týchto aktivít Vatikán 30. augusta 1921 ustanovil krakovského biskupa 

Adama S. Sapiehu apoštolským administrátorom tých častí Spiša a Oravy, ktoré v roku 1920 

pripadli Poľsku.36 Dôkazom prevzatia jurisdikcie nad spišskými farnosťami krakovským 

biskupom je to, že na uprázdnené farnosti postupne prichádzali poľskí kňazi, ktorí nahradili 

slovenských farárov. V roku 1921 po pretrvajúcej chorobe zomiera dekan, rodák z oravskej 

dedinky Zubrohlava a spolužiak Andreja Hlinku, Anton Kubasák. Farnosť v Jurgove preberá 

po ňom Anton Sikora, spolupracovník Ferdinanda Machaya pri polonizácii Spiša a Oravy, 

ktorý do jurgovského kostola priviedol poľský jazyk napriek odporu miestneho 

obyvateľstva.37 Ešte koncom roku 1920 prišiel severný Spiš o ďalšieho slovenského farára 

a to o rodáka z Veľkého Borového Pavla Drbjáka. Za svojho pôsobenia vo farnosti 

Krempachy v rokoch 1917 – 1920 založil a viedol v obci slovenské divadlo a pozdvihol tak 

kultúrnu úroveň obyvateľstva. Z Krempách bol preložený 29. decembra 1920 do Spišskej 

Novej Vsi.38 Jeho miesto zaujal Andrej Hric, ktorý farnosť spravoval až do roku 1925.39 

V máji 1922 zomrel nedecký farár Július Rácz a jeho miesto dočasne spravoval 

administrátor z Vyšných Šromoviec Józef Kosibowicz. Následne správu farnosti prevzal 

dočasne od 1. júla 1923 dekan a farár v Kacvíne Ján Pataky.40 Po odchode Jána Patakyho zo 

severného Spiša, pre nedostatok kňazov v diecéze, prebral jeho farnosť v Kacvíne a tiež 

v Nedeci bývali vikár v Maniovách František Łasak.41 

V roku 1923 nahradil Vojtecha Patakyho vo Vyšných Lapšách František Rajtšán, 

ktorý tak zanechal farnosť Novú Belu. Túto farnosť si pribral pod správu Andrej Hric 

z Krempách.42 Dekanom sa stal po preložení Jána Patakyho fridmanský farár Štefan 

Andrašovský.43 

                                                 
35 MAJERIKOVÁ – MOLITORIS, Milica. Z dejín hornej Oravy XIII. In Život 9, 2012, roč. 54, s. 12. 
36 ROSZKOWSKI, ref. 34, s. 336. 
37 MÓŠ, ref. 22, s. 9. 
38 Osobný spis Pavla Drbjaka. Archív rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula (ďalej ABÚ 
Spišská Kapitula) 
39 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. Archív farského úradu Veľká Franková (ďalej AFÚ Veľká 
Franková) 
40 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková; ČONGVA, Jozef. Krakovská cirkev 
a jazykové práva slovenskej národnostnej menšiny na Spiši v rokoch 1920-1945. In MAJERIKOVÁ, Milica. 
(ed.). Nepokojná hranica. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 78; Parafia pw. Sw. Stanislawa BM 
[online] Dostupné na internete: <http://www.parafia-sromowce.pl/parafia> 
41 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková; ČONGVA, ref. 40, s. 76. 
42 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková; MÓŠ, ref. 22, s. 9. 
43 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková. 
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Tento stav sa definitívne zmenil až v roku 1925, kedy na základe poľsko-vatikánskeho 

konkordátu bulou Vixdum Poloniae unitas (10.2.1925) pápež Pius XI. včlenil spišský dekanát 

pod správu Krakovského arcibiskupstva.44 

Po začlenení Dunajeckého dištriktu pod správu krakovského kardinála Adama Sapiehu 

sa postupne vytláčal slovenský jazyk z kostolov prostredníctvom poľských kňazov, ktorí 

nahradili dovtedajších slovenských správcov farností. Napriek veľkej snahe Krakovského 

arcibiskupstva, proces nahradzovania slovenských kňazov poľskými bol relatívne pomalý, 

hlavne kvôli nedostatkom diecéznych kňazov. V roku 1926, čiže rok po uzatvorení 

konkordátu pôsobili v deviatich farnostiach severného Spiša štyria slovenskí kňazi (Štefan 

Andrašovský – Fridman, Andrej Hric – Vyšné Lapše a Tribš, František Móš – Nová Bela 

a Krempachy, František Urvay – Nižné Lapše) a dvaja poľskí kňazi (Anton Sikora – Jurgov, 

František Łasak – Nedeca a Kacvín).45 

Tento stav sa postupne obrátil. Ešte v roku 1926 sa dekanom stal na dva roky poľský 

farár Ján Madej, ktorého však v roku 1928 vymenil staronový dekan Štefan Andrašovský. 

Tento dekanský úrad viedol až do roku 1937, kedy jeho činnosť prerušila smrť.46 Po odchode 

Andreja Hrica na Slovensko, ho v roku 1928 nahradil František Urvay, ktorý spravoval aj 

Nižné Lapše a neskôr od roku 1929 poľský farár Adam Duszyk, ktorý v rokoch 1927-1929 

pôsobil v Tribši. Farntišek Urvay bol preložený z Vyšných Lapš do Bukoviny – Poskalia 

na Orave. Do jeho bývalej farnosti Nižné Lapše bol dosadený poľský farár Stanislav Wciślak. 

Farnosti Nedeca (správcom farnosti v rokoch 1928 – 1934) a Kacvín (1929 – 1930 a 1932 – 

1939) po Františkovi Łasakovi prevzal rodák z Makowa Jozef Świstek.47 Jediným 

slovenským farárom, ktorý pôsobil na severnom Spiši v medzivojnovom období bol rodák 

z Tribša František Móš, ktorý v roku 1925 prevzal správu farnosti Krempachy a Nová Bela.48 

Keďže noví správcovia farností neboli poverení krakovským kardinálom, 

aby tolerovali a dodržiavali jazykové práva Slovákov, začali presadzovať kurz tvrdej 

polonizácie. Slovenský jazyk bol v kostole používaný iba pri spevoch, ale iba tam, kde veriaci 

nepodľahli snahám poľských administrátorov o jeho úplnú elimináciu. O odstránenie 

slovenského jazyka sa intenzívne pokúšal jurgovský správca Anton Sikora, ktorý v Jurgove 

                                                 
44 CIĄGWA, ref. 25, s. 268; ČONGVA, ref. 40, s. 76; GAREK, ref. 2, s. 182. 
45 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková. 
46 Tamže. 
47 Tamže. AFÚ Veľká Franková; CIĄGWA, ref. 25, s. 273-278.; ČONGVA, ref. 40, s. 81-86.; KĘSEK, Janina. 
Ks. Józef Świstek (1894-1956). In PILARCZYK, Władysław. (ed.). Orawa 42-43. Kraków : Księgarnia 
Akademicka, 2005, s. 75. 
48 MÓŠ, ref. 22, s. 12. 
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ponúkal farníkom aj možnosť študovať poľskú literatúru vo farskej knižnici.49 Tieto jeho 

polonizačné zámery sa veľmi nevydarili, čo potvrdzuje aj list Metropolitnej kúrie v Krakove 

z 26. marca 1932 so sťažnosťou richtárov Jurgova, Repísk a Čiernej Hory. Richtári žiadali 

ponechanie slovenských spevov v kostole, kým nevyrastie mládež v poľskom duchu. Všetko 

ostatné už bolo v poľštine. Tento spor sa nakoniec vyriešil kardinál Adam Sapieha, ktorý 

odporučil A. Sikorovi, aby svojim veriacim pri niektorých omšiach vyhovel.50 

Slovenské spevy pretrvali v medzivojnovom období aj vo farnostiach Kacvín 

a čiastočne Nedeca, napriek tomu, že tu pôsobil poľský kňaz Jozef Świstek. Tento poľský 

správca spišských farností si veľmi obľúbil slovenské náboženské piesne a koledy tak, že sám 

podporoval miestnych obyvateľov v ich spievaní. Aj keď nemožno predpokladať, že spevy 

v Kacvine boli výlučne po slovensky, tento proslovenský postoj poľského kňaza 

na slovensko-poľskom pohraničí je veľmi neobvyklý. Za túto svoju činnosť si nezískal 

sympatie. Na spišsko-oravských konferenciách,51 ktoré sa konali v medzivojnovom období 

na Ministerstve zahraničných vecí vo Varšave a sliezskom Vojvodskom úrade v Katoviciach, 

na neho kriticky upozorňoval aj prof. Władysław Semkowicz.52 

Ako dokumentuje aj tento prípad, je možné predpokladať, že krakovská diecéza mala 

miernejší postoj ohľadom používania slovenčiny na severnom Spiši ako orgány poľskej 

štátnej správy. Dôkazom toho je aj snaha poľských kňazov v spolupráci s novotargovským 

okresným náčelníkom nahradiť slovenské modlitebné a náboženské knihy poľskými, ktoré 

v kostoloch ponúkali veriacim zadarmo. Táto ich snaha však nemala žiadnu odozvu, pretože 

slovenskí veriaci radšej uprednostnili slovenskú literatúru, ktorú si objednávali v Spolku 

svätého Vojtecha v Trnave. Tieto aktivity sa nepáčili poľským úradom a preto sa obracali 

na kňazov v jednotlivých dedinách, aby zabránili svojim veriacim takéto získavanie kníh 

a kalendárov zo SSV.53 Františkovi Móšovi dokonca 20. decembra 1926 poslal starosta 

Nového Targu prípis v ktorom ho žiadal, aby presvedčil veriacich nech namiesto slovenských 

kalendárov a brožúr čítajú poľskú literatúru. Odporučil aby zásielky literatúry zo Spolku 

svätého Vojtecha neboli prijaté, čo by spôsobilo ich vrátenie spätne na Slovensko. To by 

prinútilo vydavateľstvo ukončiť export náboženskej literatúry na územie severného Spiša. 

                                                 
49 TRAJDOS, M. Tadeusz. Ksiądz Antoni Sikora i czytelnia parafialna w Jurgowie. In REMISZEWSKI, M. 
Ryszard. (ed.). Prace Pienińskie 10. Szczawnica: PTTK, 1998, s. 93-113. 
50 CIĄGWA, ref. 25 s. 272-273.; ČONGVA, ref. 40, s. 80-81. 
51 Na týchto konferenciách sa pripravovali v tridsiatych rokoch iredentistické akcie na severnom Slovensku. 
Pozri CZAJKA, Wojciech. Politické aspekty v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch 1927-1938. In Historický 
časopis, 1987, roč. 35, č. 2, s. 229-256. 
52 CIĄGWA, ref. 25, s. 274; ČONGVA, ref. 40, s. 82; KĘSEK, ref. 47, s. 73-82. 
53 BIELOVODSKÝ, ref. 4, s. 155; MÓŠ, ref. 22, s. 12-13. 
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Po tomto liste okolo Vianoc dostal F. Móš pre veriacich zásielku poľských modlitebných 

kníh, ktorú však neprijal.54 

Keďže sa týmto objednávkam zo Slovenska nepodarilo zabrániť, úrady poverili v roku 

1926 poľských žandárov zhabaním kalendárov Spolku svätého Vojtecha z jednotlivých 

domácností veriacich.55 Dokonca v roku 1930, pri príležitosti desiateho výročia pripojenia 

Oravy a Spiša k Poľsku, novotargské úrady za asistencie polície odstránili veľké množstvo 

slovenskej náboženskej literatúry, ktorá sa nachádzala v Kacvíne.56 

Podľa spomienok Františka Móša po spore s učiteľkami v Krempachoch ohľadom 

jazyka kostolného spevu, sa rozhodol v roku 1933 zorganizovať v kostole hlasovanie 

veriacich na túto otázku. Výsledkom bolo, že „ani 1% veriacich si neželalo v kostole poľský 

spev. Na niektorých lístkoch bolo napísané: Nechcem ani ja, ani aby moje dietky spievaly 

poľské piesne“.57 Po tomto hlasovaní dostal F. Móš 15. mája 1933 list od starostu Nového 

Targu v ktorom ho prosil, aby „Vzhľadom na čisto poľský charakter Spiša, úprimne prosím 

velebného kňaza o láskavé použitie svojho osobného vplyvu v tomto smere, aby sa v kostoloch 

v N. Belej a Krempachoch konali obrady a spevy výlučne v poľskom jazyku“.58 V závere listu 

odporučil starosta Nového Targu F. Móšovi, aby sa v prípade potreby poslania poľských 

modlitebných knižiek alebo spevníkov, obrátil priamo na neho a on ich poskytne a pošle.59 

Napriek týmto snahám administratívnych orgánov slovenčina pretrvala vo farnostiach, ktoré 

spravoval F. Móš v celom medzivojnovom období. 

K personálnym zmenám vo farnostiach severného Spiša prišlo aj po roku 1930. 

Filiálku Tribš, ktorú spravoval farár Adam Duszyk z Vyšných Lapš, prevzal v roku 1932 

poľský kňaz Ján Wilhelm. V Nedeci vystriedal v roku 1934 J. Świsteka Anton Haczek 

a Świstekovi ostalo už len spravovanie farnosti Kacvin.60 

O slovenskosti, ale aj o prebiehajúcej polonizácii na tomto území svedčí aj článok 

z 22. marca 1935 v Gazete polskej, kde situácia na Spiši bola opísaná takto: „...vo Spiši 

zo siedmich kňazov sú piati Poliaci a dvaja Slováci. V kostoloch sú spevy a modlitby ešte 

                                                 
54 MÓŠ, ref. 22, s. 12-13. 
55 Tamže, s. 12. 
56 ORLOF, E. Polska dzialalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Slowacji w latach 1919-1937. 
Rzeszów: Wydaw. Uczel. Wyz. Szkoły Pedag., 1984, s. 191. 
57 MÓŠ, ref. 22, s. 14. 
58 Tamže. 
59 Tamže, s. 15. 
60 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková. 
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v oboch jazykoch. Keď vstúpime do kostola, často počujeme ľud spievať po slovenský a modliť 

sa po poľsky alebo  naopak. V niektorých kostoloch už úplne zavládla poľština“.61 

V októbri 1937 zomrel dekan a správca farnosti Fridman Štefan Andrašovský, ktorý 

bol rodákom zo Šariša. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo veľké množstvo slovenských kňazov 

a kázania sa ujal dekan zo Spišskej Starej Vsi Andrej Podolský. Uprázdnené miesto 

vo Fridmane obsadil rodák z Bukowiny Tatrzańskiej Jozef Pitorak. Dekanskú funkciu prevzal 

taktiež poľský kňaz Albin Marszałek.62 

V roku 1938 tak na tomto území pôsobil len jeden slovenský kňaz, ktorým bol 

v Krempachoch a Novej Belej František Móš. Polonizácia tak mohla naďalej pokračovať 

v ostatných farnostiach. Poľské úrady nenechali v pokoji vykonávať duchovnú službu ani 

F. Móša. Pravidelne dostával listy so žiadosťami o zavedenie výhradne poľského jazyka 

v priestore farských kostolov. Na F. Móša sa obrátil listom 17. januára 1939 aj školský 

inšpektor, ktorý žiadal pre školskú mládež poľské piesne a modlitby v kostole. František Móš 

bol proti, preto sa školský inšpektorát obrátil na krakovského arcibiskupa, ktorý následne 

poslal farárovi v Novej Belej list, v ktorom ho požiadal vyhovieť školskému inšpektorovi 

a poznamenal „...že, po 20 rokoch príslušnosti k Poľsku treba vážne porozmýšľať 

o vychovávaní mládeže v poľskom duchu a nebrániť spevu poľských piesni v kostole...“.63 

Posledný prípis od starostu Nového Targu dostal F. Móš 22. augusta 1939. V ňom ho 

žiadal, aby zapisoval do matriky mená poľským pravopisom a odstránil v doterajších zápisoch 

písmena š, č, ž, ř, ktoré v poľštine nepoznali.64 

Určité problémy s okresným úradom mal paradoxne aj poľský kňaz Stanislaw 

Wciślak, ktorý spravoval farnosť Nižné Lapše. V júni 1939 dostal od starostu Nového Targu 

list, v ktorom mu odporučil nepoužívať slovenské piesne v kostole. Odôvodňoval to tým, 

že obyvatelia si vraj prajú „odhodiť cudzie vplyvy... a včlenenie poľského jazyka do omší“.65 

Samotný S. Wciślak tento list v októbri 1939, keď správu nad týmto územím opätovne 

prevzal spišský biskup J. Vojtaššák, použil ako ukážku medzivojnových útokov poľských 

šovinistov na jeho osobu kvôli slovenským spevom v kostole.66 

Na konci medzivojnového obdobia prišlo opätovne k rôznym personálnym zmenám 

v niektorých farnostiach severného Spiša. V Kacvine prevzal správu farnosti v roku 1939 
                                                 
61 BIELOVODSKÝ, Andrej. Vybrané kapitoly z diela A. Miškoviča Severné hranice Slovenska. 
In MOLITORIS, Ľudomír. (ed.). Almanach Slováci v Poľsku VII. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2000, 
s. 97. 
62 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková; MÓŠ, ref. 22, s. 17. 
63 Tamže, s. 18. 
64 Tamže. 
65 ABÚ Spišská Kapitula, f. Spišské Biskupstvo 1900 – 1980 (ďalej SPB), č. 2798/1941. 
66 ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, č. 2798/1941. 
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Alexander Romer a bývalý kacvinský farár Jozef Świstek sa presunul na faru v Nedeci. Tu 

nahradil Antona Haczeka. J. Świstek sa stal v roku 1939 aj dekanom dunajeckého dištriktu. 

Vo Fridmane správu prevzal po Jozefovi Pitorakovi v roku 1939 dočasne františkán Kapusta. 

Po ňom sa farnosti ujal ešte v roku 1939 Jozef Długopolski. Bývalý fridmanský farár Jozef 

Pitorak sa následne presunul do Vyšných Lapš. Tam nahradil Stanislava Tomczyka, ktorý 

v roku 1938 nahradil predchádzajúceho farára Adama Duszyka.67 

Takmer dvadsaťročné polonizačné úsilie orgánov štátnej a cirkevnej moci 

na obyvateľov severného Spiša neprinieslo žiadaný účinok. Okrem toho, že slovenský jazyk 

aj naďalej pretrval medzi ľuďmi, po slovensky sa vo väčšine kostolov spievalo a niekde aj 

modlilo a kázalo. Dôkazom nezdaru polonizačnej akcie je aj list Jozefa Świsteka krakovskej 

diecéze z 24. januára 1939, kde žiadal o preloženie a vysvetľoval to slovami, že „už mám dosť 

desaťročného pobytu na tomto hnusnom pohraničí“ a odmietal aj preloženie do oravskej 

Hladovky, ktorá bola pripojená k Poľsku v roku 1938, pretože sa nechce dostať „z dažďa pod 

odkvap, lebo ak tu na Spiši po dvadsaťročnom prináležaní k Poľsku sú ešte stále rôzne 

politické problémy, tak v Hladovke si bude musieť kňaz dosť veľa vytrpieť“.68 

Situácia sa na území severného Spiša zmenila až po 1. septembri 1939, keď po útoku 

Nemecka na Poľsko došlo na základe revízie hraníc k opätovnej zmene príslušnosti tohto 

územia. Po spoluúčasti slovenskej armády na útoku Nemecka na Poľsko bola táto oblasť 

Spiša pripojená na konci roku 1939 už nie k Československej republike, ale ku samostatnej 

Slovenskej republike. Aj keď oficiálne inkorporovanie tohto územia prebehlo až koncom 

roka,69 činnosť slovenských orgánov a armády na tomto území začala už začiatkom 

septembra.70 Podobne aj farnosti severného Spiša boli od 25. septembra 1939 dočasne 

pod správou spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Mohla sa tak začať postupná konsolidácia 

miestnych pomerov a prebúdzanie slovenského cítenia hlavne u mladých ľudí.71 

 
 
 
 

                                                 
67 Zoznam farárov na severnom Spiši 1918-1939. AFÚ Veľká Franková; ABÚ Spišská Kapitula, f. SPB, 
č. 2798/1941. 
68 Citované podľa MATULA, ref. 3, nestr. 
69 Na základe dohody medzi Nemeckom a Slovenskou republikou v Berlíne sa tieto územia oficiálne 
21. novembra 1939 opätovne pripojili k Slovenskej republike. Ústavný zákon 325/1939 Sl. z. o inkorporácií 
tohto územia bol schválený 22. decembra 1939. 
70 LAINCZ, Eduard. Politicko-spoločenské pomery na inkorporovanom území severného Spiša v rokoch 1939-
1945. In MAJERIKOVÁ, Milica. (ed.). Almanach Slováci v Poľsku XIII. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 
2012, s. 127-131. 
71 Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo nato MCMXLIV. Ab erecta Sede Episcopali, 
168. Ružoberkokensis 1944, s. 94-95; BIELOVODSKÝ, ref. 4, s. 155. 
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Religious Situation in the Northern Spiš between 1918 and 1939 
 
In the history of nations and states, the Church has been playing an important role. That was also a 
case of the border dispute between Czechoslovakia and Poland over the northern part of Slovakia. The 
aim of this paper is to outline the development of the situation in the northern Spiš between 1918 and 
1939, and to complete the existing knowledge about the course of events in this border area. The 
Polish agitators misused the question of the faith in the territory in the post-war period, when the 
plebiscite was being prepared which was supposed to determine the final integration of this border 
area to one of the neighbouring countries. Disputes between the countries continued even after 1920, 
when several villages of the northern Spiš were annexed by Poland. In 1925, after the final inclusion 
of Dunajec District under the administration of Krakow Cardinal Adam Sapieh, the Slovak language 
had been gradually pushed away from churches by Polish priests who replaced local Slovak parish 
administrators. The interwar period in the area was therefore marked by conflicts between believers 
and Polish administrators and the Polish government. The situation in the territory of northern Spiš 
changed only after the 1st September 1939, when, the reconversion took place on the basis of the 
border revision after the German attack on Poland. 
 
Keywords: Church, border, Goral, Poland, Spiš, Móš, Krakow Cardinal Adam Sapieh, Slovak-Polish 
relations 1918 – 1939 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
LAINCZ, Eduard. Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939. In Štúdie o dejinách. 
Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 95-106. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> 



HISTORIA NOVA  6 

 107

Pohľady evanjelického duchovenstva 
na Zvolenský manifest a Autonomistický blok 
 
Lukáš Krajčír 
 

Celonárodné zjednotiteľské tendencie majú v slovenskej politike dlhú tradíciu. Ich 

korene je možné identifikovať v 19. storočí v súvislosti s profilovaním základných pilierov 

slovenskej politiky.1 Takáto jednota by podľa jej zástancov účinnejšie dokázala obhajovať 

práva Slovákov v Uhorsku. S určitými prerušeniami sa s touto myšlienkou v slovenskej 

politike stretávame počas celého 20. storočia. Pritom treba dodať, že myšlienka strany, ktorá 

chce hájiť záujmy väčšiny voličstva ani v súčasnosti úplne nevymizla z povedomia politikov 

a do istej miery tak ostáva aktuálnou. 

K výrazným zjednotiteľským snahám prišlo aj v prvej polovici 30. rokov 20. storočia. 

Ich počiatky sa datujú do spoločnej manifestácie SNS a HSĽS vo Zvolene 16. októbra 1932, 

všeobecne známej ako Zvolenský manifest (ďalej ZM). Historiografia pomerne dobre 

zmapovala korene tohto nadstraníckeho zhromaždenia. Boli analyzované základné tézy, ktoré 

boli prijaté zúčastnenými politikmi. Tak isto sú zmapované aj dôsledky manifestu, ktoré 

smerovali k spoločnému postupu v prípade Pribinových osláv v roku 1933 a volebnej dohode, 

ktorá vyústila do utvorenia Autonomistického bloku. Zatiaľ čo zrodenie a priebeh spoločného 

postupu oboch autonomistických strán v historiografii neprejavuje známky akýchsi 

disproporcií, v prípade zániku tejto kooperácie bádatelia dospeli k viacerým odôvodneniam, 

pričom sa najviac spomínajú spory o mandáty2 a vnútrostranícke problémy v SNS.3 Napriek 

týmto relevantným dôvodom, historici Eduard Nižňanský a Veronika Slneková vidia hlavné 

príčiny v konfesionálnych diferenciách a argumentujú slovami Andreja Hlinku o „veľkej 

a nepreklenuteľnej priepasti“ medzi katolíkmi a evanjelikmi, ktoré po voľbách v roku 1935 

adresoval predsedníctvu SNS.4 Ak by sme chceli toto tvrdenie historikov považovať 

za smerodajné, je potrebné ozrejmiť, z čoho vôbec toto Hlinkovo tvrdenie vychádzalo. 

Analýza vnímania evanjelických duchovných môže odkryť podporné argumenty 

pre konfesionálnu rovinu rozpadu spolupráce. Treba si uvedomiť, že celá evanjelická cirkev 

a najmä kňazi ako spoločenské elity, svojimi verejnými prejavmi, článkami do určitej miery 

vplývali na rozhodnutia evanjelických voličov pri volebných urnách. Záporné stanoviská 

                                                 
1 MAGDOLENOVÁ, Anna. Miesto Zvolenského manifestu v dobových autonomistických snahách slovenského 
národa. In Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Martin : SHÚ MS, 1998, s. 323. 
2 ZELENÁK, Peter. Formovanie autonomistického bloku v slovenskej politike. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). 
Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ.  Bratislava : Veda, 2008, s. 139-140. 
3 ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Slovenská národná strana 1918 – 1938. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 294-297. 
4 NIŽŇANSKÝ, Eduard – SLNEKOVÁ, Veronika. Autonomistický blok. In Soudobé dějiny, roč. 1, 1994, č. 6, s. 765. 
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evanjelického duchovenstva mohli patriť do mozaiky Hlinkových argumentov proti ďalšej 

spolupráci a síce, že veľkú priepasť medzi katolíkmi a evanjelikmi sa nepodarilo preklenúť aj 

kvôli odmietavým postojím evanjelických cirkevných elít. 

Nakoľko ani historiografia nevenovala tejto problematike systematický výskum, našim 

cieľom je analyzovať a zhodnotiť percepciu evanjelického duchovenstva na ľudácko-

národniarske spojenectvo od Zvolenského manifestu, cez Autonomistický blok, až po jeho 

definitívny rozpad. Napriek opatrnému postoju v exponovaní sa v politike, muselo 

evanjelické duchovenstvo vyjadriť svoje postoje k týmto vážnym politickým dohodám. Vari 

najhlavnejším odôvodnením prečo by to vôbec malo robiť, je fakt, že mnohí evanjelickí kňazi 

inklinovali, či priamo sa angažovali v agrárnej, alebo národnej strane a teda obom táborom 

išlo o obhajobu, alebo kritiku. Navyše, hlavným budovateľom spoločného postupu 

národniarov a ľudákov bol evanjelický kňaz, známy spisovateľ a rečník Martin Rázus. Už len 

tieto dôvody ich nútili sa zamyslieť nad uvedenou kooperáciou. 

 
Reflexie na Časové poznámky 
 

Martin Rázus síce ešte v marci 1932 verejne prehlásil, že na splnenie požiadaviek 

evanjelikov najlepšie poslúži agrárna strana,5 avšak prípadná spolupráca s agrárnikmi sa 

časom ukázala ako problematická, načo poukázal aj evanjelický farár Pavol Tomko v liste 

Rázusovi.6 To malo napokon na svedomí, že onedlho sa SNS začala politicky zbližovať 

s ľudákmi.7 

Rázus i jeho stúpenci si uvedomovali aký veľký medzník môže predstavovať prijatie 

ZM časťou evanjelikov. Napríklad v januári 1933 Ľudovít Šenšel napísal Rázusovi, že „ja sa 

ináče na celú akciu dívam dosť skepticky. Bojím sa, že Hlinka nás oklame pri prvej danej 

                                                 
5 RÁZUS, Martin. Poznámky na slovenský evanjelický problém II. In Cirkevné listy, roč. 46, 1932, č. 4, s. 73; 
taktiež SOKOLOVÁ, Milena. Evanjelická a. v. cirkev v politických súradniciach Slovenska v medzivojnovom 
období. In Česko-slovenská historická ročenka, roč. 11, 2006, s. 232. 
6 „Agrárnici všeličo sľubovali, ale dosiaľ nič nevytvorili pre východniarov. Čo nového v Prahe? Ako stojí otázka 
jednotného postupu vo veciach slovenských? Bolo by na čase sa zjednotiť!“ List Pavla Tomku Martinovi 
Rázusovi z 21. mája 1930. Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (ďalej ALU SNK), fond 
Martin Rázus (ďalej f. MR), sig. 45 F 96. 
7 Ku zbližovaniu prichádzalo pri rôznych príležitostiach. Prvé známky hľadania spolupráce boli badateľné už 
v roku 1931. Významnejšie bolo valné zhromaždenie Matice Slovenskej a stretnutie mladej slovenskej generácie 
v Trenčianskych Tepliciach v júni 1932. V októbri 1932 na odborárskom zhromaždení už SNS a HSĽS otvorene 
manifestovali za spoluprácu. K počiatkom spolupráce pozri: ZMÁTLO, Peter. Katolíci a evanjelici na Slovensku 
(1929 – 1932). Ružomberok : Verbum, 2011, s. 262-264. Ku zbližovaniu by však veľmi ťažko prichádzalo, ak 
by v SNS nebolo proľudácke krídlo nezávisle formované v časoch predsedníctva Emila Stodolu. ROGUĽOVÁ, 
Jaroslava. Zvolenský Manifest v politickej činnosti Martina Rázusa. In JURÁŠ, Ján – ROGUĽOVÁ, Jaroslava 
(ed.). Sláva šlachetným II. Evanjelická cirkev a. v. a politika v 20. storočí. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina 
Rázusa, 2012, s. 73. 
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príležitosti. A keby len netáral toľko!“8 Niektoré cirkevné elity sa začali ozývať a tým 

na Rázusa naliehali, aby dôkladnejšie vysvetlil svoje počínanie. V Cirkevných listoch mu 

vyšiel článok Časové poznámky, kde interpretoval svoje zjednotiteľské ambície v zmysle 

dobudovania slovenskej slobody. V tejto súvislosti zdôraznil, že evanjelici pri tejto práci 

nemôžu chýbať: „ako evanjelik po tvrdých viacročných bojoch konám len svoju povinnosť, 

keď to odkazujem i svojim bratom.“ 

Vnímal varovný prst, že katolíci chcú len evanjelikov využiť. Uviedol však, že tí čo si 

podali vo Zvolene s katolíkmi ruky, nič podobné nevideli, celý ten antagonizmus zanikol. 

Rázus na tomto základe apeloval na ostatnú evanjelickú inteligenciu, aby sa kvôli národným 

záujmom pripojila k nim. Musel však sám vedieť, že dosiahnuť tento sen nebude vôbec ľahké, 

keďže mnoho evanjelikov prejavovalo sympatie k agrárnikom. Rázus však odvážne uviedol – 

„zvolenským manifestom opravujeme minulosť, drúzgame čosi v katolíckej i evanjelickej duši 

slovenskej, stavajúc ju na nový základ – národnej jednoty a náboženskej tolerancie.“9 

Hlavný redaktor Cirkevných listov – Ľudovít Šenšel10 uverejnením Rázusovho článku 

prakticky vtiahol cirkevné periodikum do politických diskusií.11 Navyše umožnil uverejniť 

reagujúce články evanjelických elít, čím ešte viac narúšal štruktúru a najmä funkciu 

samotného cirkevného periodika. Už samotné umožnenie politickej diskusie na stránkach 

Cirkevných listov vzbudzovalo rozčarovanie medzi cirkevnými elitami: „Elo Šándor tiež 

s tým začína svoje mentorstvo, že v Cirkevných listoch by sa nemali pertraktovať politické 

otázky. Zo všetkého si síce toho nič nerobím, ale chcel by som to tam tým pánom ukázať že pri 

úplnom podržaní svojej mienky viem z C.L. spraviť nestranný celocirkevný orgán.“12 Bližšie 

však nekonkretizoval, ako by to dokázal docieliť pri svojich sympatiách k Martinovi 

Rázusovi.13 Šenšelov laxný prístup k Šándorovej kritike spôsobil, že Cirkevné listy akoby 

na istý čas zastupovali chýbajúce cirkevné politicko-spoločenské periodikum na Slovensku, 

ktoré za riekou Moravou predstavovali Kostnícke jiskry. 

                                                 
8 List Ľudovíta Šenšela Martinovi Rázusovi z 10. januára 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 F 16. 
9 RÁZUS, Martin. Časové poznámky. In Cirkevné listy, roč. 46, 1932, č. 22, s. 476. 
10 Jeho bližší záujem o politiku napokon aj vyvrcholil kandidatúrou do senátu a za poslanca krajinského 
zastupiteľstva. ZELENÁK, Peter. Zástoj Ľudovíta Šenšela v cirkevno-politickom živote. In JURÁŠ, Ján – 
ROGUĽOVÁ, Jaroslava (ed.). Sláva šlachetným II. Evanjelická cirkev a. v. a politika v 20. storočí. Liptovský 
Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012, s. 82-90. 
11 SOKOLOVÁ, Milena. Martin Rázus a otázka politickej angažovanosti evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
v medzivojnovom období. In Sláva šľachetným II. Evanjelická cirkev a. v. a politika v 20. storočí. Liptovský 
Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2012, s. 46. 
12 List Ľudovíta Šenšela Martinovi Rázusovi z 28. februára 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 F 16. 
13 Šenšel na inom mieste paradoxne uviedol, že musí opatrne uverejňovať Rázusove články, lebo „vytýkať by 
vraj mohli Cirkevným listom že favorizujeme svoje stanovisko.“ Týmto svojim stanoviskom si protirečil 
pri budovaní tzv. „nestranného celocirkevného orgánu.“ Tamže. 
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Ako sa však ukázalo, cirkevné kruhy na Slovensku veľmi ťažko znášali vnesenie tohto 

politického bremena na Cirkevné listy. Ozývali sa varovné hlasy i z najvyšších pozícií. Šenšel 

uviedol Rázusovi, že biskup západného dištriktu Dušan Fajnor „mi poslal „napomenutie“, 

že som uverejnil Tvoje časové poznámky.14 Nešlo však len o Časové poznámky, ale ako Fajnor 

uviedol „ešte viac Tvoj sľub, že otvoríš stĺpce časopisu pre politickú diskussiu, napĺňajú ma 

vážnou obavou.“15 Uviedol, že sa kvôli tomu na konvente západného dištriktu „strhla búrka, 

ktorú len ráznemu kroku predsedníctva sa podarilo utíšiť.“16 Denník národných socialistov 

dokonca uviedol, že „proti spojení evangeliků s katolíky, jmenovitě ľudáky, vyslovil se před 

nedávnem i evangelický biskup Fajnor na dištriktuálnim konventě v Modre, kde prohlásil, 

že spojení ludáků s evangelíky je nemožné. Tím odsoudil i nerozvážny postup poslance 

Rázuse.“17 

Fajnor nebol naklonený ZM. Bral to ako akciu jednej strany a preto nepovažoval 

za vhodné, aby sa interpretovala ako dielo väčšiny evanjelikov. „Protestantizmus, ktorý 

akýmkoľvek spôsobom podporuje reakciu, kope si hrob.“18 U Fajnora však nešlo len 

o manifest, ale aj o samotnú otázku spoločnej kooperácie. Ak ju odmietal na školskej úrovni, 

19 len ťažko by ju mohol prijímať v politickej rovine a navyše deklarovanej vo ZM. 

Na uvedené Rázusove slová prišlo do redakcie veľké množstvo príspevkov. Šenšel 

na margo prispievateľov inklinujúcich k agrárnikom expresívne uviedol, že „začali mi sypať 

svoje „reflexie“. Keďže však každý jedno a to isté omáľa, debatu som ukončil.“20 Uvedené 

články jednak s Rázusom opatrne sympatizovali,21 alebo jeho konanie zavrhovali.22 

Šenšel začal diskusiu s nekritickými príspevkami. Bývalý evanjelický farár z Turian 

a vtedajší profesor gymnázia v Bratislave Ľudovít Jaroslav Hrdlička síce v krátkosti, 

ale výstižne vyjadril svoje posolstvo verejnosti o ZM: „každé zbližovanie je chválihodné 

a potešiteľné. I toto. Je zaiste tiež akým-takým krokom na ceste k jednemu ovčíncu a Pastýřovi 

                                                 
14 List Ľudovíta Šenšela Martinovi Rázusovi z 28. februára 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 F 16. 
15 List Dušana Fajnora Ľudovítovi Šenšelovi z 9. novembra 1932. ALU SNK, fond Ľudovít Šenšel, nespracovaný 
(ďalej f. ĽŠ), prír. č. 3140/94, 1. škat., 32/50. 
16 Tamže. O rozruch sa postaral najmä seniorálny dozorca Ján Medvecký, ktorý podal návrh na vyslovenie 
nesúhlasu s politikou Martina Rázusa. Nakoľko sa však konventy nikdy nezaberali politikou, bol odmietnutý. 
SOKOLOVÁ, ref. 5, s. 233. 
17 Autonomie by byla dnes pro Slovensko sebevraždou. In České slovo, roč. 14, 1932, č. 248, s. 12; taktiež 
SOKOLOVÁ, Milena. Cirkevno-politické dilemy Martina Rázusa. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). Martin Rázus – 
politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Bratislava : Veda, 2008, s. 83. 
18 Ref. 17. 
19 „Chcem aby naša cirkev postupovala vo veci celkom samostatne, nie v spojení s katolíckou cirkvou, lebo naša 
cirkev ma preca len svoje osobitné požiadavky a pomery, ktoré nemožno riešiť pod jedným klobúkom s katol. 
církvou.“ List Dušana Fajnora Ľ. Šenšelovi z 30. januára 1933. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 1. škat., 33/23. 
20 List Ľudovíta Šenšela Martinovi Rázusovi z 10. januára 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 F 16. 
21 SOKOLOVÁ, ref. 5, s. 234. 
22 SOKOLOVÁ, ref. 17, s. 84. 
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a rozhodne prípravou ku spoločnému zabezpečovaniu kresťanskej výchovy a kultúry, živlov to 

a ideálov našich otcov.“23 Uvedomoval si, že nejde o prvý krok, keďže o podobné zblíženia sa 

snažili Slováci aj v minulosti. Hrdličkov príspevok je zaujímavý z dvoch hľadísk. 

Akcentoval u neho najmä kresťanský segment ZM. Požadoval dokonca zblíženie 

slovenských a českých evanjelikov a podobne aj slovenských katolíkov s českými. 

Hrdličkovým heslom v premýšľaní bolo „nedeliť, ale spájať a spolu brániť.“ V knihe Kríza 

idealizmu ostro napádal materializmus, ktorý sa podľa neho stával vážnym nebezpečenstvom 

pre spoločnosť.24 Hľadal akýsi liek, alebo obranu voči týmto údajným nástrahám 

pre spoločnosť. Kresťanstvo bral ako vhodný priestor, ktorý umožňuje ľudí spájať voči týmto 

neduhom.25 Keď 16. októbra 1932 prišlo k ZM a on napísal do Cirkevných listov, že takéto 

zbližovanie je z kresťanskej roviny „chvályhodné a potešiteľné“, tak mohol nájsť spomínanú 

obranu práve v spolupráci Hlinku s Rázusom. Jeho pozitívne stanovisko k ZM je o to viac 

prekvapujúce, lebo sa angažoval v Republikánskej strane zemedelského a maloroľníckeho 

ľudu a bol funkcionárom družstva spadajúceho pod túto stranu. 

V jeho úvahách sa však nenachádza zmienka o autonomistickom segmente ZM. 

Napriek svojej politickej orientácii, patril k tým sympatizantom strany, ktorí mali aj výhrady 

k jej ideovému základu. Jeho publikácia Zásady družstevníctva totiž odhaľuje aj jeho postoj 

k samospráve. Síce ju úzko ponímal v zmysle družstevnej samosprávy, ale jeho názory dosť 

akcentovali myšlienky o vláde ľudu, ako opozitum voči autokracii, byrokracii, aristokracii 

a vláde úradníkov, ktorú často kritizovali aj autonomisti.26 Dá sa preto predpokladať, 

že Hrdlička aj autonomistický segment ZM nielenže neodmietal, ale musel mať k nemu aj 

sympatie. Išiel by tým proti stanovám strany ku ktorej inklinoval a ktorá ZM razantne 

odmietala. Nesporným faktom totiž je, že Hrdlička sa ani náznakom nevyjadril kriticky 

k autonomistickej idei ZM, zatiaľ čo viacerí agrárnici tak robili. 

Jedným z prispievateľov bol aj sučiansky farár Vojtech Hruška. Pôsobil v prostredí, 

v ktorom mali agrárnici obstojné zastúpenie svojich sympatizantov. Zo Sučian pochádzal 

Milan Hodža a ako evanjelický farár tu pôsobil pred Hruškom Miloš Hodža (inklinujúci 

k agrárnikom). V prostredí, kde agrárnici mali voličské zázemie si ako farár nemohol dovoliť 

vyjadriť jednoznačne kladné stanovisko voči ZM. Na rozdiel od prof. Hrdličku sa tak Hruška 

staval k manifestu veľmi opatrne: „je to chúlostivá vec. [...] Je vítanou snahou, aspoň 

zo strany evanjelikov.“ V jeho článku veľmi rezonovala problematika postavenia väčšiny 
                                                 
23 HRDLIČKA, Ľ. J. Reflexie na Rázusové časové poznámky I. In Cirkevné listy, roč. 46, 1932, č. 23, s. 502. 
24 HRDLIČKA, Ľ. J. Kríza idealizmu. Bratislava : Kostnícka jednota, 1931, s. 12-13. 
25 Tamže, s. 14. 
26 HRDLIČKA, Ľ. J. Zásady družstevníctva. Bratislava : Družstevné vydavateľstvo, 1935, s. 11. 
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a menšiny. Narážal tým na fakt, že mohutné zastúpenie katolíkov v tomto zjednocovacom 

procese nemusí, ale aj môže byť na škodu pre evanjelikov. Vítal vynaloženú snahu, 

ale „každá vec má dvoch nepriateľov.“27 Uviedol, že väčšina takmer vždy udáva tón, 

či diktuje menšine. Porovnal to napríklad ku vzájomnému postaveniu Maďarov a Slovákov 

v Uhorsku. Vysvetlil to v tom zmysle, že menšinoví Slováci iba ťažko reagovali 

na národnostnú politiku jednotlivých vlád v Uhorsku. Napriek tomu Nemci, Maďari a ďalší 

„nevedeli, že aj menšina má svoj význam. Mnoho ráz sa stalo, že keď väčšina zničila menšinu, 

aj sebe vykopala hrob.“ 

Vyzdvihoval však na evanjelikoch okolo Rázusa, že ako menšina bojujú za akýsi vyšší 

ideál, oddanosť k predstavám, ktoré chceli aj za cenu veľkého risku docieliť. Hruška uviedol, 

že menšinoví evanjelici musia mať silu ducha, verný charakter a mravnú silu, aby dokázali 

katolíckej prevahe odolať. Hruška vnímal všetky pozitívne vyjadrenia katolíkov, ale uviedol 

jasne: „nie slová, ale... skutky čakáme!“28 Evanjelici si dobre uvedomovali, že slová Jozefa 

Tisu o tom, že slovenský evanjelik je mu bližší než český katolík, nie sú ničím viac než 

slovami. Preto aj Hruška čakal skôr na praktickú rovinu tohto spojenectva a na pozitívne 

výsledky. 

Z jeho slov bolo jasné, že ideu nadkonfesionálneho spojenectva postavil nad samotné 

obavy a ZM za určitých podmienok neodmietal. Vojtech Hruška neskôr začal inklinovať 

ku komunistom. Vo svojich pamätiach však uviedol, že v prvej polovici 30. rokov voči nim 

ešte neprejavoval bližšie sympatie. Skôr ich kritizoval a vystríhal pred „červeným 

nebezpečenstvom.“29 ZM deklaroval i ako ochranu národa pred marxizmom, komunizmom, 

či socializmom, a preto mu nemohol prísť problematický, ale prijateľný a potrebný 

pre spoločnosť. 

ZM podrobil oveľa väčšej kritike senior Ján Miloslav Hodža z Modry. „Starý báťa 

Hodža mi nevie odpustiť, že som mu jeho článok scenzuroval“,30 uviedol Šenšel Rázusovi 

na margo jeho veľkých antipatií k tomuto spojenectvu. Hodža sa nenechal zmiasť 

kresťanským segmentom ZM. Nepovažoval ho vôbec za obranu pred ateizmom 

a komunizmom – „horkýže k spoločnému boju za autonomiu Slovenska!!“ Bol presvedčený, 

že toto spojenectvo nemá význam, lebo „pre národ nedonáša nič zvláštne a pre cirkev našu 

skrýva veľké nebezpečie a preto ma naplňuje strachom a hrúzou.“ Na Hodžovej percepcii 

spolupráce je pozoruhodné, že jednotný postup katolíkov a evanjelikov nezavrhoval. 
                                                 
27 HRUŠKA, Vojtech. Reflexie na Rázusove časové poznámky II. In Cirkevné listy, roč. 46, 1935, č. 23, s. 503. 
28 Tamže, s. 504. 
29 HRUŠKA, Vojtech. Moja cesta k ateizmu. Bratislava : Osveta, 1971, s. 24. 
30 Ref. 12. 
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Odmietal ho len tak, ako ho deklaroval ZM. Jednotný postup bez autonómie považoval nielen 

za alternatívu, ale dokonca za povinnosť: „spolupráca katolíkov s evanjelikmi je možná 

v každej strane, v každej obci a aj v štáte aj bez podobných manifestov, áno ona je 

podmienkou pravého vlastenectva.“ 

Autonomistických katolíkov však označil za „odvekých nepriateľov“. Toto razantné 

označenie odôvodňoval rôznymi skúsenosťami s katolíkmi, či už jeho otca alebo jeho 

samého.31 Hodža sa myšlienkovo vrátil aj do roku 1920, kedy on aj jeho syn Miloš 

uskutočňovali kroky proti ľavicovému hnutiu v ČSR. V tejto súvislosti uviedol, že sa tiež 

snažil utvoriť jednotný front s ľudákmi ako Martin Rázus. Rozdiel však tkvel v tom, 

že spoločným menovateľom nebol boj za autonómiu ako primárne deklaroval ZM, ale obrana 

voči socializmu a komunizmu.32 Uviedol, že už vtedy si ľudáci kládli prehnané a nemožné 

podmienky spolupráce, v ktorých nachádzal údajný zámer urobiť celé Slovensko 

katolíckym.33 Na základe týchto praktických skúseností bol presvedčený, že „autonómia 

slovenská neznamená slobodný vývoj národa, ale hegemoniu katolicizmu.“ 

Hodža nepriamo obvinil Šenšela, že ako redaktor Cirkevných listov – periodika 

nadstraníckeho a orientovaného na cirkevné záležitosti nadŕža Rázusovým zjednotiteľským 

aktivitám: „idú spolupracovať, k čomu aj manifest vydali, ktorý ačpráve je politického 

zabarvenia – vydaly aj naše C. L. Som zvedavý, že keby nejaké shromaždenie vydalo 

kontramanifest, či by ho C. L. uverejnili?“ 

Hodža si prirodzene všimol aj časť ZM, ktorá si dávala za cieľ brániť kresťanstvo 

na Slovensku. „Lenže je otázka, kto čo a koho drží za kresťana a kresťanstvo. Veď časť 

katolíkov vôbec nepovažuje evanjelikov za kresťanov.“ J. M. Hodža inklinoval k agrárnikom 

(jeho syn Miloš bol členom tejto strany) a aktívne hájil ich názory. Ak konfesionálny segment 

manifestu zaúčinkoval na Hrdličku a najmä Vojtecha Hrušku inklinujúceho tiež k agrárnikom, 

na Hodžu z uvedených dôvodov nezapôsobil vôbec. Oficiálne stanovisko agrárnikov mu bolo 

viac smerodajným, než obrana kresťanstva podľa ZM. Tento fakt dokazuje, že evanjelickí 

kňazi z agrárnej strany, alebo inklinujúci k nej, zastávali navzájom diametrálne iné stanoviská 

k ZM. 

                                                 
31 Spomínal napr. problémy s katolíkmi pri zakladaní spolku Tatrín a pri založení Matice slovenskej. HODŽA, J. 
M. Reflexie na Rázusove časové poznámky III. In Cirkevné listy, roč. 46, 1935, č. 24, s. 529. 
32 Tamže. 
33 Tamže, s. 530. 
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Hodžov príspevok sa skutočne niesol v najostrejšom tóne: „moje posledné slovo je 

výstražné: kto pomáha autonómii Slovenska, pripravuje ev. cirkvi hrob. Kto chceš byť 

hrobárom svojej cirkvi, ta sa do „spoločnej práce“ chystanej Hlinkom-Rázusom.“34 

Celá záležitosť v Hodžovi veľmi rezonovala. Veľmi obšírne sa o pakte zmienil aj 

v dvoch listoch, ktoré zaslal Šenšelovi po uverejnení svojich poznámok. Napriek tomu, že sa 

mu nepáčilo „ostrihanie skriptúr“, „u mňa je hlavné aby naši mladí neskúsení zpoznali figle 

jezuitské, ktoré panujú aj v ľudovej strane, ktorá nebojuje za autonomiu Slovenska že by ňou 

prospela ľudu, ale aby sebe zabezpečila panstvo aj nad hrstkou evanjelikov.“35 Konštatovanie 

o panstve nad evanjelikmi plne korešponduje s jeho verejným prehlásením o hrobárstve 

evanjelickej cirkvi. Hodža sa snažil vysvetliť svoje ostré slová v poznámkach Šenšelovi v tom 

zmysle, že „aj červíček sa bráni keď ho silná noha pritisne a my čo sme aj tej mienky že Pán 

svojej cirkvi zahynúť nedá, nesmieme nástrahy mocnejšieho bez obrany trpieť. Nástrahy 

jezuitských pracovníkov sú ohromné.“36 Hodžovo antagonické označovanie ľudákov 

za jezuitov iba odzrkadľuje jeho veľmi opatrný prístup k tejto časti katolíkov. 

V druhom liste Šenšelovi rozvinul svoje tézy o jeho bližších sympatiách 

k nekonfliktným ateistom než k ľudáckym katolíkom: „ani tí bezviznani nedržím za slušné 

opovrhovať kým ovocie jeho činnosti neprotiví sa zákonom božím – čestnosti a charakternosti. 

A ja vidím veľký rozdiel v tomto ohľade medzi Čechom a Slovákom. Tisovi je milší evanjelik 

Slovák ako katolík Čech, lebo Čech otvorene povie že on veru praktiky jezuitské neuznáva.“37 

Podobne ako Vojtech Hruška aj Hodža apeloval, aby evanjelici ostali v strehu pred Tisovými 

tvrdeniami, lebo inak hrozí, že „Slovák pomätený tými mnohými querulantskými frázami, dá 

sa ľahko vohnať do tábora irredenty. Kto ale chcel by zpoznať tú ohromnú lásku dr. Tisovu 

voči slovenským evanjelikom nech nelutuje osobne sa presvedčiť na mieste jeho pôsobenia.“ 

Hodža pri kritike Tisa sa dotýkal jeho farárskeho pôsobenia v Bánovciach.38 

Aj Šenšelovi uviedol Hodža to isté o kopaní hrobu evanjelikom ak podporujú 

ustanovenia ZM, pričom dodal, že „povedomý evanjelik ani za mysu šošovice ani za slávu 

a lesk svetskú nepôjde s nimi kým ale s katolíkmi ako takými v bratskej shode pracovať bude 

na rozvoji obce, štátu a zvlášť kráľovstva b. toho kráľovstva pokoja a lásky a to aj bez 

zbytočných manifestácií.“39 Tým tvrdením uviedol svoje rozvinuté tézy, ktoré boli aj 

                                                 
34 HODŽA, ref. 31, s. 530. 
35 List Jána Miloslava Hodžu Ľ. Šenšelovi z 13. novembra 1932. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 1. škat., 
32/44. 
36 Tamže. 
37 List Jána Miloslava Hodžu Ľ. Šenšelovi. Nedatovaný. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 1. škat., 32/45. 
38 Tiso sa vraj na školách snažil pridržiavať dogmatického prevádzania modlitieb. Tamže. 
39 Tamže. 
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uverejnené v Cirkevných listoch a síce, že jednotný front s katolíkmi je možný, ale bez 

spolupráce s ľudovou stranou. 

Do polemiky sa zapojil Štefan Adamovič, bývalý evanjelický kaplán z Moravského 

Lieskového a Brezna. Práve u Rázusa pôsobil Adamovič ako kaplán a boli si tak navzájom 

blízki. Šenšel nie náhodou prepustil do Cirkevných listov jeho príspevok. S Rázusom 

rozoberal aj politické otázky, pričom s jeho názormi súhlasil „vidiac že mu to ide 

z presvedčenia a zo srdca.“40 Na základe týchto skutočností sa dala predpokladať pozitívna 

reakcia na ZM. 

Adamovič razantne odmietol Hodžove tvrdenia o hrobárstve cirkvi, považoval ich 

za apely, ktoré sa môžu hodiť jedine na predvolebné plagáty, ale nie do cirkevného 

časopisu.41 Vo svojom príspevku sa snažil vyvrátiť názor, že katolíci pracujú len pre katolícke 

záujmy. Adamovič však ZM neinterpretoval ako predstavu zjednocujúceho procesu: „keď sme 

nie za jednotu – nemožno byť – za to však sme za spoluprácu, a to z podobných príčin ako aj 

centralisti.“ V tomto prípade súhlasil s J. M. Hodžom, že sa nemôže jednať o jednotný 

postup. 

Adamovič porovnával, hľadal paralely a tie nachádzal v spolupráci katolíkov 

a evanjelikov vo vládnej koalícii (spolupráca československých ľudovcov s národnými 

socialistami).42 Spolupráca podľa neho bol už teda prítomná v koalícii, a preto nevidel nič zlé 

na tom, ak ku podobnej spolupráci prišlo aj v opozícii. Niektorí argumentovali aj tým, že je 

nemožné sa spojiť s „neštátotvornou“ stranou. To však odmietal, nakoľko veril v Hlinkovu 

úprimnú snahu hájiť nie len katolícke, ale aj národné záujmy. Ak by podľa neho chcel Hlinka 

presadzovať len katolícke záujmy, spojil by sa so Šrámkom.43 Na takomto základe 

nepovažoval túto spoluprácu za nebezpečenstvo pre evanjelikov, lebo Hlinkove skutky 

dokazovali, že národný a autonomistický záujem je u neho prednejší než katolícky. Adamovič 

si však neuvedomoval, že spolupráca so Šrámkom stroskotávala najmä kvôli autonomistickej 

otázke. 

Vnímal však hlasy, ktoré hovorili o spolupráci s agrárnikmi. Súhlasil s názormi tých, 

ktorí tvrdili, že takáto spolupráca by bola perspektívnejšia, nakoľko s nimi sympatizovalo 

veľa evanjelických kňazov, ale „či nehľadal Rázus x-ráz spoluprácu s min. Hodžom? O ich 

rozhovore v Topolčiankach v r. 1925 bolo by dobre všelikomu z Rázusových odporcov vedeť.“ 

                                                 
40 Z Adamovičových spomienok vysvitá, že Rázus sa s ním často zhováral o politických paktoch. ADAMOVIČ, 
Štefan. S Martinom Rázusom. In Národnie noviny, roč. 68, 1937, č. 96, s. 1. 
41 ADAMOVIČ, Štefan. Reflexie na Rázusove časové poznámky IV. In Cirkevné listy, roč. 46, 1935, č. 25, s. 544. 
42 Tamže. 
43 Tamže, s. 545. 
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Keďže s Milanom Hodžom neprišlo k dohode, Adamovič bral spojenectvo s Hlinkom ako 

menšie dobro. Z Adamovičových slov išla nebojácnosť v zmysle, že „nuž strach má veľké oči. 

Mne osobne sa také spoločné, či už medzipartajné a či interkonfesijné manifestácie 

za spoločné požiadavky rozhodne páčia.“ Za hrobárstvo cirkvi označil nie pakt s Hlinkom ako 

J. M. Hodža, ale apatiu z centralizmu.44 

Pohľady J. M. Hodžu na ZM výrazne podporil Július Dérer, evanjelický farár 

z Dačovho Lomu a člen Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu. Na jeho 

percepcii ZM, ale najmä nadhodenej nadkonfesionálnej myšlienke spolupráce, stoja 

za povšimnutie viaceré skutočnosti. K ZM sa vyjadril kriticky, pričom uviedol veľmi podobné 

dôvody ako J. M. Hodža.45 Jednotný front s katolíkmi a dokonca s HSĽS však neodmietol. 

Korene takéhoto presvedčenia spadajú do predprevratových rokov. V 20. rokoch kritizoval 

stavovské delenie strán a spomínal na myšlienku jednotného frontu v slovenskej politike 

v zmysle nadviazania na kuzmányovsko-mojzesovské tradície,46 na ktoré sa odvolával pri ZM 

i Martin Rázus. 

Do svojho príspevku uviedol za akých podmienok by to bolo možné. „Nehovorím, 

žeby sme nevedeli zabudnúť, nemali odpustiť a smieriť sa s protivníkom svojím. Ale toľko 

povedomia by sme preca len mali mať, že úzku a dôvernú spoluprácu s vášnivým protivníkom 

nezačneme prv, kým tento sa neopravý, neodvolá, neuzná, že nám krivdil.“47 V prvom rade tak 

Dérer nadhodil verejnosti morálnu rovinu podmienok úzkej spolupráce. Ľudovej strane vytkol 

ich spôsob dovtedajšej politiky, ktorá bola založená skôr na demonštráciách, manifestáciách 

a menej na vzájomnej diskusii a konštruktívnom dialógu pri hľadaní spoločných konsenzov. 

Dérerovi sa veľmi nepozdával aj fakt, že Hlinka sa zastával Vojtecha Tuku aj po odsúdení. 

Spoluprácu s HSĽS si teda predstavoval, ak by táto strana oficiálne prehlásila, že sa 

dištancuje od Tukových krokov z minulosti. 

Ako podmienku spolupráce uviedol abdikáciu ich predsedu: „kým Hlinka ovlivňuje 

a vedie ľudovú stranu, jej členstvo i jej časopisectvo, zatiaľ neni možná s nimi spolupráca.“ 

K tomu dodal, že „prv by si mala ľudová strana stanoviť interkonfesíjny program v duchu 

náboženskej tolerancie, rovnoprávnosti, rovnocennosti.“ Z uvedených Dérerových slov jasne 

vyplýva, že ZM pre neho predstavoval unáhlený akt, ktorý sa mal uskutočniť až 

                                                 
44 ADAMOVIČ, ref. 41, s. 545. 
45 Vymenoval jednotlivé útoky A. Hlinku na evanjelikov a evanjelickú cirkev ako takú (Hlinkova kritika 
reformácie, M. Luthera). DÉRER, Július. Reflexie na Rázusove časové poznámky V. In Cirkevné listy, roč. 47, 
1933, č. 29. 
46 DÉRER, Július. Slovenský evanjelický kňaz a jeho politické pôsobenie. In ŠEFRANKO, Martin (ed.). Július 
Dérer. Pamiatka najsmutnejšia. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012, s. 93. 
47 DÉRER, ref. 45, s. 29. 
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po vnútrostraníckych reformách v HSĽS. Dérer však svoju latku nastavil veľmi vysoko. Tieto 

podmienky nemohla ľudová strana vôbec akceptovať, lebo Dérer požadoval odstúpenie 

Andreja Hlinku z postu predsedu, čo pre členstvo strany neprichádzalo do úvahy. Napriek 

tomu bolo Dérerove stanovisko k tejto strane jasné: „až keď ľudovú stranu povedú 

tolerantnejší [...], bude možná taká spolupráca, ktorá cirkevne nebude na ujmu.“ 

Dérer však len ťažko mohol veriť, že by v blízkej dobe prišlo k takýmto výrazným 

zmenám. Z krátkodobého hľadiska videl možnosti jednotného postupu katolíkov 

a evanjelikov v agrárnej strane. Iba v nej videl možnosti ako ju pretvoriť na celonárodnú 

katolícko-evanjelickú stranu, a preto aj odmietal Rázusove kroky, ktoré predtým viedli 

k dohodám s centralistickými československými ľudovcami, s národnými demokratmi 

a napokon s autonomistickými ľudákmi.48 Agrárnicky regionalizmus bral ako kompromis 

medzi týmito dvoma vyhranenými smermi, ktorý mal Rázus uprednostniť a prijať. 

Július Dérer, ako člen agrárnej strany, zrejme robil aj isté praktické kroky proti 

spojenectvu Hlinku s Rázusom. Evanjelický učiteľ z Dačovho Lomu a stúpenec Martina 

Rázusa uviedol v liste Šenšelovi, že Dérer navádzal niektorých duchovných z okolia svojho 

pôsobenia, aby písali diskreditujúce články o katolíkoch a evanjelikoch inklinujúcich 

k Martinovi Rázusovi. Spomenul napríklad cirkevníka Hypského, ktorý vraj mal takýto 

článok zaslať Šenšelovi.49 Evanjelický učiteľ apeloval na Šenšela, aby v žiadnom prípade 

takýto článok nezverejnil, lebo „skrýva za sebou politiku, keďže u nás už jestvuje silný orgán 

národnej strany, chcú i s tým roztrusovať nenávisť medzi ev. a katol. a tak poškodiť nášmu 

dielu.50 Dačov Lom sa nachádzal v regióne, ktorý sa v medzivojnovom období 

po štátoprávnych zmenách len veľmi ťažko preorientovával do nových hospodárskych 

súradníc. Obyvateľstvo bolo opozičného zmýšľania, čo nahrávalo do kariet autonomistickým 

stranám. Július Dérer vynakladal veľké úsilie v informovaní o ťažkých životných 

podmienkach v tomto regióne, pričom otvorene kritizoval vládnu politiku. Na druhej strane 

však ako agrárnik musel hájiť záujmy svojej strany a preto mohol rôznymi spôsobmi sťažovať 

prácu autonomistickým stranám. 

 Evanjelický učiteľ naliehal, aby sa prekazili takéto aktivity, i keď išlo len 

o publikačnú činnosť: „bolo by na čase, aby v C. L. sa politické chúťky jednotlivcov 

                                                 
48 DÉRER, ref. 45, s. 31. 
49 V článku Hypského malo ísť o miestnu aféru. Katolícky kňaz odmietol pokrstiť rómske dieťa, nakoľko 
argumentoval tým, že nemal oprávnenie. Rómske dieťa nakoniec pokrstil Július Dérer, čím Hypský chcel 
poukázať s akými neschopnými katolíckymi kňazmi chce Martin Rázus spolupracovať.  
50 List neidentifikovaného Ľ. Šenšelovi zo 17. marca 1933. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 2. škat., 33/14. 
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neprejavovali a najmä Dérerove, ktorý si k tomu najíma ľudí aby jeho myšlienky 

roztrusovali.51 

ZM venoval veľkú pozornosť evanjelický kňaz Pavel Tomko. Politicky sa angažoval 

za SNS, ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši a ako kňaz vo Východnej. V Liptove mali 

národniari na svoje pomery obstojnú voličskú základňu. I tieto skutočnosti mali istý podiel 

na jeho inklinovaní k Martinovi Rázusovi, Ľudovítovi Šenšelovi a ďalším obhajcom ZM. 

Treba pri tom podotknúť, že viacerí evanjelickí kňazi, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, 

otvorene kritizovali hospodársku situáciu na Slovensku (zle premyslený import a export 

nerastných, prírodných surovín, tovarov a pod.). Podobne ako Július Dérer i on publikoval 

niekoľko článkov na túto problematiku.52 Avšak na rozdiel od Dérera bola táto problematika 

Tomkovi akýmsi odrazovým mostíkom k jednote v zmysle ZM ako lieku na celoplošné 

ozdravenie Slovenska: „otázka národnej jednoty bola nielen „veľkým procesom“, 

odohrávajúcim sa pred našimi očami, ktorý vyvolal triedenie duchov, ale mala aj svoje 

praktické ostrie v živote. Prevratom spojili sa dva celky, Slovensko a historické zeme. Tieto 

dva celky boly povahou úplne rôznorodé. Slovensko prevažne agrárne, [...] po stránke 

národohospodárskej chudobnejšie, kultúrne menej vyspelé.“53 

Bol presvedčený, že zjednocovanie slovenskej politiky bolo od 19. storočia 

kontinuálne, upevňovalo sa počas 1. sv. vojny a vyvrcholilo konštituovaním SNR v roku 

1918. Opomenul však nesporný fakt a síce, že pred prevratom Slovenská národná strana 

nebola jediným a zastrešujúcim politickým subjektom. ZM interpretoval v tom zmysle, 

že prišlo iba k obnoveniu kvasu jednotného postupu v slovenskej politike. 

Stavovské delenie bral za dôsledok vyhnutia sa konfliktom medzi ideou samobytného 

slovenského národa a jednoty československého národa.54 Tomko teda interpretoval 

prerušenie jednotného postupu v zmysle ústupu voči čechoslovakizmu a centralizmu, ktoré 

v počiatočnom období boli nevyhnutné pre súdržnosť štátu. Takýto stav bral za dočasný krok, 

a veril, že ZM je medzníkom k obnoveniu národnej jednoty. 

Vrátiac sa tak k hospodárskej otázke, bol jednoznačne presvedčený, že „k odstráneniu 

slovenskej biedy treba sdružiť a spojiť všetky sily. [...] Rázus oddávna, i teraz ako poslanec 

pracoval predovšetkým za týmto cieľom.“ Bol presvedčený, že sa tak zastaví hospodárska 

                                                 
51 List neidentifikovaného Ľ. Šenšelovi zo 17. marca 1933. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 2. škat., 33/14. 
52 Napríklad TOMKO, Pavel. Bieda slovenského roľníka. In Národnie noviny, roč. 63, 1932, č. 102, s. 2-3. 
53 TOMKO, Pavel. Reflexie na Rázusove časové poznámky VI. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 3, s. 59. 
54 Tamže, s. 58. 
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kríza, ktorá nechtiac „vháňa masy do komunizmu a k nenávisti k Čechom.“55 V Tomkovej 

percepcii ZM tak na prvom mieste akcentoval jeho hospodársky segment. 

Obšírne sa však zaoberal aj kresťanskou časťou ZM a to v podobnom, obrannom 

zmysle ako ostatní evanjelickí kňazi: „spojením Slovenska s historickými zemami 

a odstránením všetkých hrádzí [...] nastal proces duchovného prelievania [...] a kresťanské 

Slovensko sa stretlo so silnou vlnou modernizmu, náboženského indiferentizmu. [...] 

Študenstvo dalo sa holdovať materializmu ideove i prakticky, darvinizmus, marxizmus, 

komunizmus našiel v ňom nadšených vyznávačov a propagátorov.“56 Vo ZM je badateľná táto 

obranná tendencia. Tomko argumentoval tým, že Slovensko po prevrate sa stalo otvorené 

rôznym cudzím ideovým prúdom, výchova sa prenášala z cirkvi na štát. To všetko mohlo 

podľa neho zakaliť tradičný charakter slovenskej society.57 Našiel aj ďalší pôvod tohto 

problému – „pri prvých voľbách Slovensko bolo červené, to znamená, že pod titulom 

„za chudobu“ hlasovalo na program soc. demokracie, výslovne protinábožensky 

a proticirkevne a dalo tak súhlas k zákonitej antichristianizácii cestou parlamentu.“ 

Pre Tomka išlo o veľký nevďak, keď cirkev bola podľa neho odstrčená na druhú koľaj. Sama 

úporne pracovala pred prevratom na národnom poli, ale nezískala zadosťučinenie.58 ZM tak 

mohol znamenať akúsi nápravu, začiatok akejsi odplaty. Zjednotenie konzervatívnych síl 

malo podľa neho napraviť škody, ktoré sa udiali na cirkevnom poli od prevratu. To všetko 

malo na svedomí, že „študentstvo dalo sa holdovať materializmu ideove i prakticky, 

darvinizmus, marxizmus, komunizmus, našiel v ňom nadšených vyznávačov 

a propagátorov.“59 

Tomkovi sa nepáčilo, že celé toto zjednotenie väčšina kritikov chápe skôr iba ako 

zjednotenie sa za autonómiu a prehliadajú kresťansko-obrannú rovinu ZM. Konštatoval, že 

„prúd ateizmu – ako vidno – zasiahol hlboko do nášho života, ohrozil ďalekosiahle 

náboženský život a život i našej evanj. cirkvi“ a preto je vraj potrebné zjednocovať 

konzervatívne sily na Slovensku za udržanie tradičných hodnôt. Bol presvedčený, že ak ateisti 

sa vedia zjednotiť, treba si zobrať od nich príklad a tiež vytvoriť jednotný postup. Odmietal, 

aby údajne 6% ateistov v štáte udávalo tón morálneho uberania sa slovenskej spoločnosti.60 

„Musíme vidieť aj my, že bez katolicizmu vlnu ateizmu nezrazíme.“ Avšak evanjelickí kňazi 

mali protichodné predstavy o pôsobení ateizmu na spoločnosť. Zatiaľ čo J. M. Hodžovi bol 
                                                 
55 TOMKO, ref. 53, s. 61. 
56 TOMKO, Pavel. Reflexie na Rázusove časové poznámky VI. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 4, s. 79-80. 
57 Tamže, s. 79. 
58 Tamže, s. 80. 
59 Tamže, s. 80. 
60 Tamže, s. 81. 
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ateista bližší než katolík, Pavel Tomko sa ateizmu obával a požadoval jednotný postup voči 

ateizmu – „bolo na čase, že vo Zvolene podali si Slováci evanjelici i katolíci ruky 

k spolupráci!“61 Táto rozdielnosť vnímania neveriacich samozrejme tkvie z ich diametrálne 

odlišného vnímania ZM a najmä jeho konfesionálneho segmentu. 

Nechápal odpor katolíka Martina Mičuru a evanjelika Milana Hodžu voči tejto 

nadkonfesionálnej spolupráci, keď oni sami často spolupracujú vo vládnych stranách.62 

Prehliadal však niektoré skutočnosti, ktoré tieto spojenectva navzájom odlišovali. 

K Hlinkovým agresívnym tendenciám v politike sa vyjadril prekvapujúco sympaticky. Veril, 

že iba takým spôsobom sa dajú obhajovať slovenské práva. Bol do istej miery sklamaný 

„a môžeme nanajvýš ľutovať, že sme zameškali, alebo tiež zabudli vhodne hájiť svoje, 

nepochopiac pomery.“63 

Posledným prispievateľom do Cirkevných listov bol cirkevný dozorca Elo Šándor. 

Aj keď išlo o laického člena cirkvi, jeho stanovisko dotvára ucelený pohľad na ZM, ktorý 

vnímal najmä cez prizmu hospodárskej krízy. V jeho úvahách je badateľná istá disproporcia, 

keď v samotnej podstate ho neodmietol, ale zavrhol spôsob ako rýchlo sa takýto jednotný 

postup uskutočnil. Z pohľadu kresťana a stúpenca nadkonfesionálneho zmierenia uviedol 

jasné stanovisko v zmysle, že „mňa tento „sobáš“ ani najmenej neprekvapil s hľadiska 

ľudského. Nuž či dožúvať? Aké je to kresťanstvo, ktoré hlása rozkol a nevraživosť voči 

spolubližným? [...] Teda je dobré, že sa národniari s ľudákmi zišli vo Zvolene. Bárs by sa zišli 

všetky slovenské strany, či ich menujeme československými, centralistickými alebo 

autonomistickými!“64 Išlo o samotnú myšlienku jednotného postupu, ktorú Šándor uznával. 

V konečnom dôsledku však celý projekt odmietol, lebo „do tohto spojenia šli Rázusovci príliš 

blahovoľne.“65 Kritizoval dokonca už spoločný postup národniarov a ľudákov v Matici 

slovenskej.66 Pustil sa do kritiky centralizmu a fungovania strán a straníckej činnosti. Práve 

tieto aspekty považoval za hlavný problém napredovania spoločnosti. 

Z Ela Šándora rýchlo opadlo nadšenie zo vzniku Československa. Mal kritické názory 

voči politike vládnych orgánov, kritizoval byrokratický aparát, politické praktiky v okresoch 

a zlé hospodárske pomery v regiónoch, ktoré iba vháňali „národ do štátneho socializmu“67 

                                                 
61 TOMKO, ref. 56, s. 83. 
62 Tamže, s. 82. 
63 Tamže, s. 83. 
64 ŠÁNDOR, Elo. Reflexie na Rázusove časové poznámky VII. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 5, s. 94-95. 
65 Tamže, s. 95. 
66 DRUG, Štefan. Z korešpondencie Ela Šándora. In Literárny archív, roč. 32, 1995, s. 114. 
67 PROFANTOVÁ, Zuzana. Elo Šándor v súradniciach etnografizmu a región-realizmu. In Literárny archív, roč. 
32, 1995, s. 96-98; ŠÁNDOR, ref. 64, s. 95-96. 
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Publikoval niekoľko článkov o národohospodárstve a bankovníctve.68 Hospodárska kríza mu 

teda bola blízkou témou a na ZM sa pozeral aj cez tieto súradnice. Iba ho viac utvrdila 

v potrebe zmeniť niektoré piliere na ktorých fungoval stranícky systém a demokracia v ČSR. 

Hospodársku krízu považoval za jeden z podnetov, ktorí spôsobil „zvolenské zjednotenie“. 

Podľa neho sa mohlo predísť tomuto manifestu, ak by sa slovenskí poslanci v parlamente 

dokázali zjednotiť pri hájení slovenských požiadaviek. Preto však niektorí poslanci nemali 

sedieť v parlamente, nakoľko neboli dostatočne odborne spôsobilí, nerozumeli politike 

a nedokázali nájsť kompromisy s ostatnými. Tento problém dával na ťarchu stranám 

a systému viazaných kandidátiek, ktorý vraj umožnil presadiť aj takýchto ľudí.69 

Chtiac-nechtiac sa sám vháňal do tábora zástancov priamej demokracie,70 lebo 

odmietal, aby kandidátnu listinu do volieb si zostavovali strany: „v parlamente má byť výkvet 

národa, činitelia vynikajúci krištálovým charakterom, veľkým talentom a náležitým odborným 

vzdelaním. Výber týchto ľudí nemá v rukách ľud sám, ale politické strany, poťažne ich 

sekretariáty.  Je teda pravdou [...] že u nás sám ľud nevládne. Keby tu bol umožnený pečlivý 

výber osôb do Národného shromaždenia, odstránilo by sa mnohé zlo, ktoré čuhá z viazaných 

kandidátiek a naša demokratická prax ináč by vyzerala.“71 

Šándor skritizoval aj samotného tvorcu ZM – Martina Rázusa, keď ho obvinil 

z údajnej pasivity v Národnom zhromaždení.72 Na pôde parlamentu mal podľa Šándora viac 

diskutovať s ostatnými slovenskými poslancami, lebo „rečnícke meetingy [vo Zvolene] 

na Slovenskom ostrove ničoho neznamenajú.“73 Na druhej strane však odmietol, aby sa 

donekonečna kritizovali slovenskí poslanci celoštátnych strán, a to len za to, že nevedia 

do zákonov presadiť špeciálne slovenské záujmy. Pochyboval, že by ich účinnejšie mohli 

hájiť „novomanželia“ Rázus-Hlinka“.74 

Rázus nečakal toľko reakcií na ZM.75 Aj šéfredaktor Šenšel musel priznať, že „ináče 

s debatou môžeme byť nanajvýš spokojní. Len treba porovnať podráždený a nenávistný tón 

baťka Hodžu a Jula Dérera a absolútne kľudný, objektívny spôsob brata Tomku a hneď 

                                                 
68 KOCÁK, Michal. Elo Šándor – život a dielo. In Literárny archív, roč. 32. 1995, s. 56-65. 
69 ŠÁNDOR, ref. 64, s. 96. 
70 Na túto tému napísal politickú satiru, ktorá sa snažila reflektovať predvolebný boj o miesta na kandidátnych 
listinách strán. ŠÁNDOR, Elo. Zákonodarci. Bratislava : Universum, 1936, 160 s. Šándor v nej úzko lavíroval 
medzi kritikou týchto kandidátiek a samotnými piliermi demokracie, a myšlienky československej jednoty. 
DRUG, ref. 66, s. 105-120. 
71 ŠÁNDOR, ref. 64, s. 96. 
72 Tamže, s. 96-97. 
73 Tamže, s. 97. 
74 Tamže, s. 98. 
75 Uvedomoval si, že Cirkevné listy sú v prvom rade cirkevným periodikom. Zdôraznil, že jeho úmyslom nebolo 
rozvíriť politickú hladinu na Slovensku. SOKOLOVÁ, ref. 17, s. 84. 
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vidieť, kde je pravda.“ Rázus skutočne dal na Šenšelove tvrdenia a rozhodol sa, že zareaguje 

najmä na najvypuklejšie prehlásenia prispievateľov.76 

Pod drobnohľad si napríklad zobral tzv. „hrobárstvo evanjelickej cirkvi.“ Rázus začal 

obšírne vysvetľovať všetku svoju prácu, podporu, oddanie sa evanjelickej cirkvi či už za 1. sv. 

vojny, alebo počas prevratu a tak isto aj po vzniku republiky. Chcel tým jasne povedať, že je 

nespravodlivé, aby ho niekto označil za hrobára evanjelikov, keď už toľko pre nich spravil.77 

Rázus sa sám prirovnal k Martinovi Lutherovi, na ktorom vyzdvihol jeho odhodlanie 

po razantnosti, akcieschopnosť a vieru v zmenu.78 Chcel, aby celá slovenská evanjelická 

inteligencia premýšľala v podobnom tóne ako kedysi Luther. Národnú borbu nenachádzal 

Rázus medzi evanjelikmi. Bol znechutený, že evanjelická inteligencia už ako keby 

nepociťovala zodpovednosť pred slovenským národom, ako keby už to nemala byť ona, ktorá 

má bojovať za práva Slovákov. Na tomto je jasne vidieť Rázusovo recidívne premýšľanie 

o obrannej úlohe cirkvi pred nepriateľom. 

Šándor sa vo svojom článku zaoberal aj hájením slovenských záujmov 

v centralistických stranách. To však nemohol vôbec spoluarchitekt ZM akceptovať. Videl 

v nich zákulisné aktivity Milana Hodžu. Rázus bol presvedčený, že za skostnatenie 

evanjelickej cirkvi môžu centralisti, lebo tí prichystali poštátnenie evanjelických škôl. 

Za príklad dával katolíkov, ktorí mali podľa neho v sebe ideovosť, za ktorú by „dokázali aj 

trpieť a aj obete prinášať“.79 Iné východisko jednoducho v záujme svojich predstáv 

o presadzovaní slovenského nacionalizmu nevidel. Opisoval svoje snahy „doplniť stavovský 

program agrárnej frakcie slovenským nacionalizmom a to nie fiktívnym československým, 

ale zdravým, prirodzeným.80 Rázusove snahy o spoluprácu národniarov a agrárnikov však 

narážali na tento problém, pričom rokovania údajne už boli v pokročilom štádiu.81 

Podobne ako Tiso vyjadril bližšie sympatie k slovenským evanjelikom než k českým 

katolíkom a v týchto intenciách uviedol, že „slovenská vec má proti sebe samých čelných 

protestantov. Podobne mám ich aj ja – protestant!“ Rázus bol veľmi potešený z Tomkových 

slov o hlbšom a to antimaterialistickom a protisocialistickom význame ZM, ktorý by mal byť 

akousi hradbou „proti vzrastajúcej nevere a bolševizmu.“82 Podľa Rázusa bol manifest proti 

                                                 
76 Ref. 12. 
77 RÁZUS, Martin. Doslov k reflexiám na moje časové poznámky. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 6, s. 110. 
78 Tamže, s. 111. 
79 Tamže, s. 113. 
80 Tamže, s. 114. 
81 HANULA, Matej. Martin Rázus a evanjelickí kňazi v agrárnej strane. In JURÁŠ, Ján – ROGUĽOVÁ, 
Jaroslava (ed.). Sláva šlachetným II. Evanjelická cirkev a. v. a politika v 20. storočí. Liptovský Mikuláš : Spolok 
Martina Rázusa, 2012, s. 63. 
82 RÁZUS, Martin. Doslov k reflexiám na moje časové poznámky. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 7, s. 133. 
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nebezpečnému internacionalizmu, lebo „nacionalizmus je ochrancom cirkvi proti rozkladným 

živlom, i proti komunizmu.“83 

Šenšel nedal priestor všetkým evanjelikom, ktorí mu poslali príspevky. Niektorí však 

z rôznych dôvodov ani nemali záujem vyjadriť verejne svoj názor na toto spojenectvo. 

Viacerí sa nechceli zdiskreditovať, čakali ako sa vyvinie situácia. Časť evanjelického 

duchovenstva však zanechala názory na paktovanie s Hlinkom v súkromnej korešpondencii. 

Evanjelický kňaz Ján Martiš84 z Nového Mesta nad Váhom hodnotil Hlinkove politické kroky 

opatrne. V novembri 1932, keď bol ZM čerstvou proklamáciou v slovenskej politike, uviedol 

Martiš prof. Klačkovi: „čítali ste, ako sa Vás Hlinka zastal v parlamente? Odvetil na krátko 

[Klačka]: Iba mi škodil, lebo koho sa Hlinka zastane, tomu iba škodí“ [...] Vŕta mi to 

v hlave.“85 

Ako bývalo zvykom, bývalý evanjelický kňaz, dekan ev. bohosloveckej fakulty 

a sympatizant SNS Michal Bodický sa v liste Rázusovi vyjadril stručne a pritom nejasne 

k novému politickému uberaniu: „o našich veciach politicko-národných nechcem písať, ale sú 

neutešené. Tebe nech Pán pomáha bojovať i ďalej boj.86 Neuviedol Rázusovi žiadne námietky 

na jeho spoločný postup s Hlinkom. Je pravdepodobné, že k nemu ani výhrady nemal, 

nakoľko Bodický patril k tým intelektuálom, ktorí sa dlhodobo zasadzovali za zjednotenie 

slovenskej politiky.87 

Presvedčivú náklonnosť k spojenectvu s Hlinkom uviedol evanjelický farár Július 

Matulčík z Bátoviec. Na stavbu veže evanjelického kostola v Bátovciach bola vypísaná súťaž 

v časopise Slovák. Šenšel to odmietal a navyše chcel, aby vežu postavili výlučne evanjelici. 

Matulčík sa ako kňaz z tejto obce patrične ozval a takéto Šenšelovo zaujaté stanovisko 

odmietol. „Dnešní podnikatelia sú dvojakého viero-vyznania a cirkev ti zadá prácu komu 

chce. [...] Máme príklad v histórii, keď Moyzes spolu s Kuzmánym ruka v ruke pracovali 

na zveľaďovaní slovenského národa a máme aj dnes živý príklad, keď ev. farár – poslanec 

pracuje ruka v ruke s katol. hlinkovou ľud. stranou. Ani jednomu, ani druhému sa pri tom 

neublíži. Je pravda že Slovák slúži katolíckym cieľom, ale slúži aj národným cieľom.“88 

Za povšimnutie stojí Šenšelovo stanovisko v zmysle, že bol naklonený Rázusovmu 

zjednotiteľskému projektu, ale Matulčíkov list potvrdil jeho veľmi ostražitý postoj 

                                                 
83 RÁZUS, Martin. Doslov k reflexiám na moje časové poznámky. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 8, s. 153. 
84 V roku 1935 už však figuruje ako výkonný redaktor časopisu Stráž na Sione, ktorý zastával odmietavé postoje 
k spojenectvu Rázusa s Hlinkom. 
85 List Jána Martiša Ľ. Šenšelovi z 9. novembra 1932. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 2. škat., 32/49. 
86 List Michala Bodického Martinovi Rázusovi z 10. apríla 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 B 29. 
87 Bodický sa vyjadroval k politickým záležitostiam najmä v 20. rokoch na stránkach Národných novín. 
88 List Júliusa Matulčíka Ľ. Šenšelovi z 13. júna 1933. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 2. škat., 33/16. 
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ku katolíkom. Príliš neveril katolíkom združených okolo HSĽS a to ani v uvedenej praktickej 

rovine. Koniec koncov, aj sám Šenšel uviedol v spomínanom liste Rázusovi svoje opatrné 

stanovisko k ZM. 

Polemiky o ZM sa však dostali aj do dennej tlače. Slovenský denník dal priestor 

evanjelickému farárovi zo Skalice Jánovi Ďurovičovi. Na jeho percepciu ZM vplývalo 

niekoľko dôležitých faktorov, ktoré sa u neho profilovali už na začiatku jeho verejného 

pôsobenia. Jedným z podstatných činiteľov určujúcich vnímanie vzájomných katolícko-

evanjelických vzťahov bol práve jeho názor na katolíctvo. V roku 1921 ich označil za „brzdu 

svetového vývoja“ a „Rím za tmu“. Neprisudzoval im žiadne zásluhy na národnom poli.89 

Aj keď sa jeho kritika časom zmiernila, nikdy úplne nevymizla. A nevymizla ani 

pri hodnotení ZM.90 V súvislosti so začatím reflexií na Rázusove Časové poznámky uviedol 

k ZM: „snaha to pekná, ale len za určitých predpokladov. Kým Kristov duch nenaplní srdce, 

kým kresťanský základ nebude pre nás silnejší, ako iné, za ten čas jednotná fronta nebude mať 

slniečka“.91 Podobne ako Július Dérer, aj Ďurovič si kládol akési zásadné zmeny v katolíctve, 

bez ktorých bližšia spolupráca katolíkov a evanjelikov na politickom poli neprichádza 

do úvahy. „Nepríde veru nikdy táto jednota ducha, keď sa bude medzi kresťanskými cirkvami 

to dať, čo sa u nás vinou hlinkovcov deje, lebo sa začína, ako všetky známky nasvedčujú, tuhý 

pohon na evanjelikov.“92 

Ďurovič sa po vzniku ČSR zaoberal postavením evanjelickej cirkvi v spoločnosti. 

Na cirkevnom poli patril k popredným zástancom bližšej spolupráce českých a slovenských 

evanjelikov, ktorá podľa neho mala vyústiť do únie protestantských cirkví v ČSR. Svoje 

cirkevné idey preklenul do politických a uviedol, že „za svoje práva, za svoju slovenskú 

potrebu v každom ohľade sa postavíme, ako dosiaľ. [...] Po boku Čechov, ktorí ako silnejší 

iste sami dopomôžu nám k našim právam.“93 Problematika jednotného nadkonfesionálneho 

postupu ho musela dosť zaujímať: „ako by bolo možné sjednotiť všetky kresťanské konfesie, 

pravoslávnych, katolíkov, evanjelikov. Lebo najväčšou prekážkou šírenia kresťanstva je 

nesporne roztrieštenosť a hádky.“94 Vo svojich myšlienkach nemal však presne vymedzenú 

mieru akceptovania jednotného politického katolícko-evanjelického postupu. K tomu sa 

navyše pri Ďurovičových úvahách náročne odlišuje cirkevná spolupráca s politickou. Nedá sa 

však pochybovať, že kooperáciu na podklade ZM odmietal. Dôvodov bolo viacero. 
                                                 
89 BOBÁK, Ján. Cirkevný historik ThDr. PhDr. Ján P. Ďurovič. In. Historický zborník, roč. 14, 2004, č.2, s. 211. 
90 HANULA, ref. 81, s. 63. 
91 ĎUROVIČ, Ján. Katolícko – evanjelická fronta. In Slovenský denník, roč. 15, 1932, č. 289, s. 1. 
92 ĎUROVIČ, Ján. Nespravedlivý konfesionalizmus. In Slovenský denník, roč. 16, 1933, č. 5, s. 1. 
93 ĎUROVIČ, ref. 91, s. 1. 
94 ĎUROVIČ, ref. 92, s. 1. 
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Z praktického hľadiska kvôli protievanjelickým výpadom v ľudáckej tlači,95 ale aj kvôli 

ideovej orientácii na československú národnú jednotu.96 K tomu treba uviesť aj jeho 

angažovanie v agrárnej strane a teda odmietanie politiky SNS.97 Názorovo bol síce najbližšie 

k Júliusovi Dérerovi, v zmysle že musí prísť k istej liberalizácii katolíctva, ale inak nemal 

vôbec jasnú predstavu ako by následná spolupráca fungovala. Do týchto úvah zachádzal 

veľmi okrajovo, svoj život upriamil najmä na spoluprácu všetkých protestantov 

v Československu. 

Národniarov zaujímali názory aj ďalších evanjelických duchovných. V tejto súvislosti 

poslal list Šenšelovi evanjelický kňaz a profesor náboženstva z Modry Jozef Roháček,98 

v ktorom sa obšírne zaoberal slovenskou politikou a hľadal svoje miesto v nej. V agrárnej 

strane nevidel možnosti svojho pôsobenia, lebo v tejto strane „nemajú porozumenia 

pre potreby a bolesti Slovákov.“ Svoje stanovisko nielen k ZM, ale aj k celkovej spolupráci 

s ľudákmi vyjadril v tom zmysle, že táto strana síce „háji slovenské záujmy, ale predovšetkým 

háji katolícke záujmy a keby prišla k moci beda by bolo aj Vám aj mne aj Martinovi Rázusovi. 

Rím zostane Rímom, dokiaľ ho je čo len kúsok.“ Roháček sa obával najhoršieho a síce, že ak 

by sa katolíci dostali k moci, tak by evanjelikov perzekvovali. Bol presvedčený, že sa na nich 

nedá spoľahnúť. U Roháčka akcentovala najmä obava z priorizovania katolíckych záujmov 

pred celonárodnými. Mal vážne obavy podobne ako J. M. Hodža, či Július Dérer, len s tým 

rozdielom, že nepatril k sympatizantom agrárnikov. 

SNS mu síce bola ideovo najbližšou, ale nechcel s ňou bližšie spolupracovať, nakoľko 

mu prekážali niektoré charaktery ľudí v tejto strane. Roháček sa aj obával samotnej 

autonómie. Kto a ako by ju vôbec riadil? Ako by vlastne vyzerala a kto by ju viedol?99 ZM 

síce proklamoval spoluprácu na báze autonómie, ale do konkrétností ohľadom verejnej správy 

nezachádzal. Napriek výhradám nechcel Roháček do politiky aktívne vstupovať, 

ale z Rázusových zjednotiteľských snáh mal vážne obavy. 
                                                 
95 Išlo najmä o Tatranský Slovák, ktorý obviňoval evanjelikov z údajných sympatií voči boľševizmu. Pre Jána 
Ďuroviča to bol len ďalší dôvod prečo odmietať spoluprácu s HSĽS. ĎUROVIČ, ref. 91, s. 1. 
96 Dogmaticky odmietal preloženie Biblie z biblickej češtiny do slovenčiny a obhajoval nové pravidlá 
slovenského pravopisu z dielne Václava Vážneho. BOBÁK, ref. 89, s. 212. 
97 V liste Šenšelovi uviedol aj vzájomný komplikovaný vzťah: „viem, že zastupujem inú stranu, než za ktorú Ty 
pracuješ, ale nás oboch má dovedna spájať nad svetské fronty evanjelium a cirkev. I to viem, že sme sa rozišli 
osobne, ale však práca za ideály nesmie sa týkať osôb, ja som ťa uraziť nechcel.“ Problém medzi Ďurovičom 
a Šenšelom však tkvel práve v ideáloch, v ktorých sa na vážne cirkevné a politické záležitosti rozchádzali. List 
Jána Ďuroviča Ľ. Šenšelovi z 5. januára 1935. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 1. škat., 46/35. 
98 Viacerí duchovní posudzovali spoluprácu Rázusa s Hlinkom cez prizmu konfesionálnej roviny. 
Pri Roháčkovej percepcii náboženského segmentu Zvolenského manifestu však chýba takýto pohľad a to aj 
napriek tomu, že v tom čase urobil filozofický rozbor evolúcie, modernizmu, významu náboženstva 
v spoločnosti. K tomu bližšie pozri ROHÁČEK, Jozef. Evolucionalizmus vo svetle pravdy alebo čo má každý 
vzdelaný človek vedieť o evolucionalizme. Svetlo : Bratislava, 1936, 100 s. 
99 List Jozefa Roháčka Ľ. Šenšelovi z 31. októbra 1933. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 2. škat., 46/35. 
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Evanjelický kňaz Milan Hlaváč z Bardejova, už videl paktovanie s Hlinkom 

perspektívnejšie. Dá sa to jednoznačne odvodiť jeho politickým angažovaním v SNS. Písal 

politické články do Národných novín a Martina Rázusa si ako predsedu strany vážil. 

Šenšelovi podal v liste zaujímavé svedectvo o atmosfére v Bardejove počas spoločných 

ľudácko-národniarskych verejných zhromaždení. Počas rečnenia Tisa a Friča sa vraj 

z obecenstva ozývali hlasy, ktoré volali po Rázusovi. Hlaváč apeloval na Rázusa, aby v tejto 

veci nakontaktoval ľudákov „lebo myslím, že máte istú dohodu. Tu je pôda pre našu vec slabo 

pripravená, lebo dosiaľ bolo kat. obyvateľstvo štvané proti luteránom a tak aj proti 

národniarom. [...] Po Tisovej reči menovite mení sa nálada. Možno, že to bude mať prajné 

následky. Ale len možno.“100 Hlaváč týmto apelom pootvoril dvere do zákulisia 

komplikovanej spolupráce Hlinku s Rázusom. Slabo prezentovaný jednotný postup SNS 

a HSĽS však nebol len v Bardejove, ale na celom území Slovenska. V praktickej rovine 

chýbala užšia a aktívnejšia kooperácia. V roku 1934 toto spojenectvo ešte nebolo pevné, 

národniari udržiavali kontakty nielen s ľudákmi, ale ohľadom politických záležitostí sa stýkali 

aj s agrárnikmi.101 

Evanjelickí protagonisti ZM a účastníci Trenčianskeho pracovného zjazdu museli 

zniesť aj inú rovinu kritiky. Národní socialisti prišli s konšpiratívnou teóriou, že celá 

manifestácia zapadá do vojenských plánov nemeckého generálneho štábu.102 V januári boli 

rozposlané publikácie významným politicko-spoločenským činiteľom na Slovensku, ktoré 

upozorňovali na rozmáhajúci sa iredentizmus a zahraničné nepriateľské živly. Niet pochýb, 

že upozornenia boli mierené najmä na autonomistov a to v tom zmysle, „aby vo svojej práci, 

kritikách a verejných prejavoch mali stále na mysli, že Maďarsko s napnutím všetkých svojich 

síl usiluje o takú územnú revíziu, ktorá by bola obnoveným hrobom Slovákov. Maďarská 

propaganda výdatne využíva všetky niekedy ľahkomyselné prejavy alebo skutky, ktoré by 

mohli oslabiť štátnu jednotu československú.“103 Dostal ju aj redaktor Cirkevných listov 

a senior Ľudovít Šenšel. Po ZM niektoré časopisy prinášali správy, ktoré upozorňovali na jeho 

odraz v zahraničí. Obávali sa zjednotenia menšinových strán na Slovensku a prípadnej 

spolupráce so slovenskými autonomistickými stranami. Upozorňovali, že by to vzbudilo 

v zahraničí nežiaduce reakcie.104 Poslanci menšinových strán využívali aj fórum v parlamente 

                                                 
100 List Milana Hlaváča Martinovi Rázusovi z 27. júna 1934. ALU SNK, f. MR, sig. 45 C 65. 
101 ROGUĽOVÁ, ref. 7, s. 75-76. 
102 LETZ, Róbert. Slovenské dejiny IV. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010, s. 194. 
103 List Houdeka a Granatiera Ľ. Šenšelovi z januára 1933. ALU SNK, f. ĽŠ, prír. č. 3140/94, 3. škatuľa, 33/45. 
104 Kresťanskí socialisti vytrvale vytýkajú ľudákom a národniarom zradu. In České slovo, roč. 14, 1932, č. 253, 
s. 12; O politický a hospodářsky mír s Maďarskem. In České slovo, roč. 14, 1932, č. 260, s. 12. 
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na vyjadrenie údajného presvedčenia, že slovenskí autonomisti sa cítia byť v republike 

rovnako ukrátení ako nemecká a maďarská menšina.105 

Šenšel prehlásil, že po reflexiách na Rázusove Časové poznámky už nebude vnášať 

na stránky Cirkevných listov politiku. Realita bola iná a v priebehu roka 1934 dal dokonca 

možnosť vyjadriť sa laikom a navyše tajomníkom agrárnej i národnej strany na tému 

spojenectva „Hlinka-Rázus“.106 Z pohľadu evanjelického duchovenstva je zaujímavá 

polemika z prelomu rokov 1934-35 medzi Martinom Rázusom a mladým evanjelickým 

kňazom Vladimírom Rolkom z Liptovského Petra. 

Rolko sa rozhodol reagovať na Rázusov článok o význame slovenského evanjelictva 

v spoločnosti.107 Pri analýze Rázusových slov sa nevyhol ani vážnym politickým témam, 

ku ktorým nepochybne patrilo aj spojenectvo Hlinku s Rázusom. Postupne sa dopracoval 

k vážnemu presvedčeniu, že ľudová strana iba využíva národniarov pre vlastné, katolícke 

záujmy. Veril, že od Vatikánskeho koncilu „sleduje svoju politiku a buduje svoju kultúru. 

To znamená toľko, že politickou mocou, ku ktorej sa dostáva titulom nacionálnej, sociálnej 

alebo stavovskej nutnosti upevňuje svoj vplyv politický.“ Rolko vychádzal z prizmy, ktorá 

uprednostňovala v politike katolícke záujmy pred národnými. Na takomto základe bol 

presvedčený, že „pre túto príčinu nikdy spolupráca s priateľom  odlišného stanoviska nebude 

úprimnou. Vyčkáva na príležitosť, aby dané slovo zrušil, akonáhle to vyžadujú jeho záujmy.“ 

V súradniciach obrany pred komunizmom (resp. marxizmom) predpokladal, že v priebehu 

roka 1935 príde ku kreovaniu celoštátneho Katolíckeho bloku, ktorý urobí definitívny koniec 

s paktovaním so slovenskými evanjelikmi okolo Martina Rázusa. Upozorňoval tu na údajný 

tlak samotného Vatikánu, ktorý mal vraj evidentný záujem po vytvorení spoločného frontu 

chrániaceho tradičné katolícke hodnoty voči cudzím vplyvom.108 

Rolko na záver načrtol alternatívnu spoluprácu, ktorá bola zameraná na povznesenie 

českej inteligencie do vôd nacionalizmu.109 Bol presvedčený, že ak by Česi lepšie chápali 

i vlastné postavenie v štáte, nepriečilo by sa im naplniť aj štátoprávne a verejno-správne 

požiadavky slovenských autonomistov. Takúto predstavu napokon Rázus ani Rolkovi 

nevytkol. Rovnako kritizoval Čechov za slabé prejavy ich nacionálneho cítenia. 

Inak však videl váhu Vatikánu na politické rozhodnutia HSĽS. Rázus bol 

presvedčený, že Rím ani nemá záujem sa priečiť slovenským národným záujmom. 

                                                 
105 Slovenští Němci a Maďari do jedné fronty. In České slovo, roč. 14, 1932, č. 258, s. 10. 
106 HANULA, ref. 81, s. 63-64. 
107 RÁZUS, Martin. Cesty slovenského evanjelictva. In Cirkevné listy, roč. 48, 1934, č. 24, s. 552-555. 
108 ROLKO, Vladimír. Omyl! In Cirkevné listy, roč. 49, 1935, č. 2. s. 30. 
109 Tamže, s. 31. 
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Autonomistické cítenie u Hlinku považoval Rázus za prioritné, najdôležitejšie, ktoré 

uprednostňuje pred čisto katolíckymi záujmami. Dokazoval to aj tým, že na politickej úrovni 

sa Hlinka nedokázal dohodnúť so Šrámkom v štátoprávnych záležitostiach.110 

Rázus sa však nemohol vyhnúť paľbe, ktorá smerovala nielen od Rolka, ale aj 

od viacerých evanjelických kňazov, ktorí upozorňovali na plané Hlinkove slová o úprimnej 

nadkonfesionálnej spolupráci. „V takejto borbe nerobia sa pakty na stáletia, ale pre najbližšiu 

bitku. A už len prirodzené, že sa i nechcúc dostanem do fronty vedľa toho, kto chce to, čo ja 

a nie naopak. To je tedy nie otázka dôvery, či nedôvery, ale praktickej potreby. A i keby bolo 

prípustné, že by ma môj spoločník niekde mohol sklamať, skorej si stanem k nemu, než k tým, 

ktorí ma v národných veciach už sklamali“,111 čím myslel slovenských agrárnikov okolo 

ktorých bolo združených aj veľa evanjelických kňazov. Z uvedených slov je jasné, že Rázus 

ani sám nepredpokladal dlhé účinkovanie užšej spolupráce. Bral to skôr ako vynútený 

kompromis, keďže spolupráca s inými stranami nebola kvôli základným ideám možná. 

 
Predvolebný boj o agrárnických evanjelikov 
 

K volebnej dohode medzi SNS a HSĽS napokon prišlo v apríli 1935 a to na základe 

pilierov ZM112 a akceptovania zo strany evanjelickej cirkvi.113 Rázus sa pokúšal pred voľbami 

prilákať voličov do Autonomistického bloku (ďalej AB) rôznymi spôsobmi.114 Verejnosť 

presviedčal, že „v radoch našich evanjelických kňazov, vidíme, že duševní a charakterní 

velikáni ostali, osoby drobnejšieho a špekulačného názoru nám odplávali. Odplávali nám 

do radov agrárnických, a to údajne v záujme verejnom.“115 V tejto súvislosti spomenul 

Bodického, Šenšela, Škrovinu. V skutočnosti však mnoho významných cirkevných elít (Miloš 

Hodža, Július Dérer, Fedor Ruppeldt) nemienilo zmeniť svoj vzťah k agrárnej strane. 

Národniari tak začali v predvolebnom boji využívať personálnu otázku. Kritizovali 

agrárnikov, že dávajú menšie možnosti uplatnenia sa evanjelických kňazov v politike.116 

                                                 
110 RÁZUS, Martin. Omyl? In Cirkevné listy, roč. 49, 1935, č. 3, s. 54. 
111 Tamže, s. 53. 
112 ROGUĽOVÁ, ref. 6, s. 77. 
113 SOKOLOVÁ, ref. 17, s. 47. 
114 V súvislosti so zjednotiteľskými snahami dával spomenul pripojenie poľských evanjelikov a katolíkov 
k autonomistickému bloku. RÁZUS, Martin. Poľské evanjelictvo s nami. In Národnie noviny, roč. 66, 1935, 
č. 15, s. 1. 
115 Evanjelickí kňazi a agrárnici. In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 18, s. 2. 
116 Autor článku napríklad kritizoval agrárnikov z faktu, že do nastávajúcich volieb do krajinského zastupiteľstva 
nedali na kandidátku žiadneho evanjelického kňaza. V predošlých voľbách totiž úspešne kandidovali Július 
Dérer a Karol Sutoris. Na kandidátku do Senátu nepovažoval Zemana za spoľahlivého, ktorý by mal hájiť 
záujmy evanjelikov. Kritizoval agrárnikov, že do poslaneckej snemovne nedala agrárna strana Ondreja Devečku, 
ktorý sa im údajne znepriatelil z paktovania s ľudákmi. Ako bezvýznamné označil Ruppeltovo kandidovanie až 
na štvrtom mieste mikulášskom kraji. Tamže. 
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Pritom však národniari si uvedomovali, že pri zostavovaní volebných kandidátiek sa 

preceňovali. Šenšel sa ku svojej kandidatúre do senátu staval kriticky117 a uprednostňoval 

„na prvé miesto kandidátky do senátu určite iného, zaslúžilejšieho. Nech je to ten, ktorému 

z designovaných nedostane sa miesta v snemovni alebo brat senior Otto Škrovina.“118 

Rázus vyostril predvolebný boj zverejnením Otvoreného listu evanjelickým kňazom.119 

Bol nielen razantnou apeláciou, ale aj zhlukom vyhrážok smerujúcich kňazom 

sympatizujúcich s agrárnikmi. Paradoxne, už v úvode Rázus žiadal o pomoc kňazstvo, lebo 

„svetskí činitelia nevedia uhájiť práva národa na chlieb a kultúru a na národný život vôbec, 

vtedy je vždy rad na kňažstve vykonať poctive túto povinnosť. Upozorňoval, že „slovenský 

problém, ktorého čiastkou je i existenčný a cirkevný problém slovenského evanjelictva, nie je 

vyriešený.“ Rázus patril k tým osobnostiam verejného života, ktoré v sebe stále udržiavali 

myšlienku akejsi špeciálnej úlohy kňazov a cirkvi v krízových obdobiach. 

Obavy viacerých evanjelikov z ich postavenia v AB považoval za „nemiestne 

a bezpredmetné. Nato pozitívne uviedol: „pozrite, aké ticho nastalo v konfesionálnej 

nevraživosti, odkedy som si podal ruku vo Zvolene s Andrejom Hlinkom! [...] Nijaké pomerné 

zastúpenie, nijaký útlak, ale bratské spolunažívanie bude výsledkom ľudácko-národniarskeho 

politického úsilia.“ Dlhodobo obviňovaný Rázus kvôli svojmu politickému uberaniu sa snažil 

odrážať útoky rôznymi spôsobmi. Agrárnu stranu napríklad skritizoval zato, že „tvorí 

súručenstvo nie Slovákov ale aj Maďarov, Nemcov, Židov atď. – Slovenskému  - teda vlastne 

čsl. agrárnikovi je bližší agrárnik Maďar, Nemec, Žid atď než Slovák – nacionalista.“ 

Do predvolebného boja využíval vlastné spomienky na Samuela Zocha, ktorý podľa 

neho „bol v politike využívaní. Ale národu a cirkvi svojej nemohol vydobyť to, čo chcel.“ 

Veľmi vážne bolo Rázusovo prehlásenie, že „ide teda o to, aby slovenské evanjelictvo, 

evanjelické kňažstvo i ostatní hodnostári cirkvi pochopili, že ísť proti nám znamená ísť proti 

svojim, ísť proti slovenskému národu a v posledných dôsledkoch ísť vlastne i proti samým 

sebe!“120 

Otvorený list, najmä spomínanie na Zocha a uvedené apelovanie na evanjelických 

kňazov iba prišlo vhod agrárnikom ešte viac skritizovať AB. Evanjelickí farári Miloš Hodža 

a Július Dérer razantne odmietli, že si Rázus urobil z neho „agitačnú zbraň k svojim 

                                                 
117 Sostavenie poradia kandidátov našej strany do senátu prekvapilo najväčšmi mňa. Podobných ambícií som 
nikdy nemal a najradšej by som zostal i naďalej jednoduchým, ale verným spoľahlivým členom Národnej 
strany.“ List Ľudovíta Šenšela Martinovi Rázusovi z 15. apríla 1935. ALU SNK, f. MR, sig. 45 F 16. 
118 Tamže. 
119 HANULA, ref. 81, s. 65. 
120 RÁZUS, Martin. Otvorený list na evanjelické kňažstvo slovenské. In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 24, s. 1. 
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politickým cieľom.“121 Nakoľko Július Dérer bol tajomníkom Zocha ako biskupa, veľmi dobre 

sa s ním poznal, považoval za prirodzené obhajovať jeho meno. Redakcia zverejnila aj 

prehlásenie oboch kňazov, ktorým chceli vyvrátiť Rázusove tvrdenia o Zochovom sklamaní 

z agrárnej strany. Uviedli opačné stanovisko v zmysle, že Zoch sa neúspešne snažil 

presviedčať Rázusa o užšej spolupráci s agrárnou stranou. Obaja kňazi odkázali evanjelickým 

duchovným, aby ostali stále verní agrárnej strane a nenechali sa ovplyvniť klamlivými 

Rázusovými prehláseniami.122 Z laikov sa v podobnom zmysle o Zochovi vyjadril aj 

seniorátny dozorca Ivan Čičmanec z Lučenca.123 

Redakcia Národných novín na J. Dérera a M. Hodžu zareagovala v zmysle, že „keby 

títo páni zašli do niektorej agrárnej obce a naslúchali výkrikom ich stúpencov na reč 

niektorého národniara, mali by smutný doklad  na to, čo spravil agrarizmus medzi ľudom 

z národného idealizmu a znárodnej myšlienky slovenskej! Hmotárstvom a materializmom ju 

doslovne zdeptal.“124 

Záporné stanovisko už nemienil zakrývať evanjelický kňaz Fedor Ruppeldt zo Žiliny. 

AB sa mu priečil viac než Júliusovi Dérerovi a Milošovi Hodžovi, nakoľko mal diametrálne 

iný pohľad na štruktúru slovenskej politiky. Ruppeldt adresoval Rázusovi rozsiahlu, avšak 

jasnú a vecnú kritiku na aktuálne politicko-spoločenské problémy. Údajne mali počas jazdy 

vo vlaku dlhú debatu o slovenskej politike. Rázus mu v tejto súvislosti povedal niekoľko 

ostrých slov k evanjelikom: „všetci tí evanjelický mužovia, kňazi aj iní, ktorí v prevrate šli 

do štátnej služby, boli karieristi, šli len za pozíciou, hmotnými výhodami.“ Ruppeldta o to viac 

sklamali uvedené slová, keď v Rázusovom Otvorenom liste pre evanjelické kňažstvo 

nachádzal prakticky rovnaké tvrdenia. 

Rázus podľa takejto predstavy považoval tých, čo nevstúpili alebo odmietli vstúpiť 

do štátnych služieb za idealistov. Ruppeldt však veril, že najmä práca v celoštátnych 

československých stranách je najlepší spôsob ako zlepšovať postavenie Slovenska.125 Rázus 

však vychádzal z iných základov a tie odmietali riešiť slovenské problémy cez celoštátne 

strany. Ako slovenský nacionalista bol obhajcom autonómie Slovenska, ale hlavne nositeľom 

                                                 
121 Podľa oboch kňazov to však mal byť práve Samuel Zoch, ktorý kritizoval Martin Rázusa a jeho názory. 
Na Zochovi oceňovali sebakritickosť, čo však Rázus údajne nedokáže. Preto si podľa nich za žiadnu cenu 
nechcel priznať ani malé len pochybenie ohľadom paktovania s katolíkom Andrejom Hlinkom. Rázusa obvinili 
z neodpustiteľného zhrešenia, že využíva Zochove slová vytrhnuté z kontextu pre svoje politické obhajovanie. 
HODŽA, Miloš – DÉRER, Július. Odpoveď na „Otvorený list“ Martina Rázusa adresovaný evanjelickému 
slovenskému kňažstvu. In Slovenský denník, roč. 18, 1935, č. 113, s. 1. 
122 Tamže; taktiež HANULA, ref. 81, s. 66. 
123 ČIČMANEC, Ivan. „S Hlinkom sa spojiť nemôžeme.“ In Slovenský denník, roč. 18, 1935, č. 117, s. 1. 
124 Poznámky na odpoveď v Slovenskom denníku. In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 28, s. 2. 
125 RUPPELDT, Fedor. M. Rázusovi na jeho „Otvorený list k evanjelickému kňažstvu.“ In Slovenský denník, 
roč. 18, 1935, č. 117, s. 3. 
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myšlienky jednej celonárodnej strany zastrešujúcej celé slovenské spektrum politických 

smerov. 

Odlišné ponímanie tejto problematiky Ruppeldt jasne vyjadril Rázusovi 

v parlamentnej čitárni: „Ako v celej Európe, tak i u nás, i v českých zemiach, i na Slovensku, 

fabrické robotníctvo sa už dávno pred prvou svetovou vojnou osobitne soskupovalo vo svojich 

socialistických stranách. [...] Či organizácie a politické strany, viac-menej pevne zriadené 

a vedené, mocne financované, ktoré majú veľkokapitalisti a úradníctvo, neboli a nie sú tu? 

Či je to nie proste svetový, alebo aspoň európsky a či kontinentálny zjav?126 Ruppeldt bol ako 

jeden z mála evanjelických elít, ktoré pružne zareagovali na niektoré zjednotiteľské snahy 

v slovenskej politike. Zásadne odmietal názor Rázusa, ale aj mnoho iných politikov, 

že stavovské triedenie politiky je na škodu celého Slovenska. Skôr bol presvedčený, že „keby 

takzvaná „celonárodná“ strana bola, a skutočne by zahrňovala všetkých, nebolo by to akési 

„glajchšaltovanie“ a či by potom v samej tej strane nemuseli zase len byť frakcie a trenice 

podľa kruhov práce, zamestnania a snáď i osobných záujmov tried a ľudí?“127 Podaktorí 

slovenskí politici tej doby akosi pozabúdali na fakt, že myšlienka jednej strany pre celý národ 

by mohla mať autokratickú tendenciu. Ruppeldt to jasne vyjadril, keď uviedol, že „boli by 

sme tam, kde prv, lenže bez politickej slobody a demokracie. A či vynútiť diktátorstvo a zrušiť 

demokraciu a parlamentný systém reprezentácie?“128 Korene Ruppeldtovej modernej 

percepcie demokracie, parlamentarizmu, straníckeho pluralizmu treba hľadať v jeho pobyte 

vo Veľkej Británii.129 Treba však zdôrazniť že Ruppeldt odmietaním celoslovenskej strany 

nebol proti spolupráci slovenských politikov. V decembri 1933 Rázusovi v liste napísal, „že je 

potrebné tam [v poslaneckej snemovni] dačo robiť a spoločne robiť všetci. Slováci, to je 

jasné. Tu musia prestať stranícke ohľady. Tým väčšmi mi je ľúto, že ľudáci tomu nechcú 

rozumieť.“130 13. septembra 1933 sa totiž konali v Prahe rokovania slovenských politikov 

z parlamentných politických strán o slovenskej otázke. Ruppeldtovi by tak stačili vzájomné 

                                                 
126 RUPPELDT, ref. 125, s. 3. Pozri aj HANULA, ref. 81, s. 66. 
127 RUPPELDT, ref. 125, s. 3. 
128 Tamže. 
129 Ruppeldt kladne reagoval na Seton-Watsonovu ponuku študovať v Edinburgu v Škótsku. Na rozdiel 
od ostatných študentov (M. Rázus, Ľ. Šensel, V. Roy) si však počas štúdia v rokoch 1910-11 vybudoval 
priateľské styky a kontakty s britskou evanjelickou inteligenciou. BLAHO, Miloslav. Fedor Ruppeldt a Seton-
Watson. In KOVAČKA, Miloš (ed.). Fedor Ruppeldt. Život a dielo. Žilina – Martin : Cirkevný zbor ECAV 
a SNK, 2011, s. 161 – 162. Taktiež MARZIK, T. D. Nádherné Škótsko-slovenské priateľstvo: R. W. Seton-
Watson a Fedor Ruppeldt. In KOVAČKA, Miloš (ed.). Fedor Ruppeldt. Život a dielo. Cirkevný zbor ECAV 
a SNK. Žilina – Martin, 2011, s. 172-173. 
130 List Fedora Ruppeldta Martinovi Rázusovi z 22. decembra 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 G 44. 
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rokovania, diskusie a návrhy o spoločných postupoch. Rozšírenie tejto spolupráce však mohol 

blokovať fakt, že o týchto rokovaniach nemali byť informované ich materské strany.131 

Ruppeldt si povšimol aj zaujímavý fakt pri SNS. V jej programe nedokázal 

identifikovať prepracovaný odborný volebný program pre slovenské roľníctvo. Aj z tohto 

dôvodu odmietal všenárodnú stranu, nakoľko by roľníkom vôbec nepomohla.132 

V Rázusovom Otvorenom liste nachádzal niekoľko protirečení, keď najprv apeloval 

na kňazov, aby sa politicky angažovali, ale na konci tvrdil, že „politika je obchodom 

pre vypočítavých kšeftárov, medzi nimi evanjelický kňaz akejkoľvek kategórie nemá čo robiť. 

Aká to logika?“ pýtal sa Ruppeldt. Zásadne odmietol Rázusove vyhrážky o tom, že ak nejde 

s AB, tak ide proti slovenskému národu. Tak isto odmietal, že jedine spojenectvo Hlinku 

s Rázusom dokáže obhajovať záujmy kresťanstva. Ruppeldtovi sa nepáčila aj neprimerane 

pridávaná váha Tisových sympatických slov k evanjelikom, na ktoré sa často Rázus odvolával 

v súvislosti so zmierovacím procesom medzi oboma konfesiami.133 

K Rázusovej kritike sa pridali nemenovaní kňazi z agrárnej strany. Uviedli, 

že Rázusova politika je čisto pragmatická, a síce že sa spája so stranami, ktoré mu zaručia 

mandát v parlamente. Najväčšiu výpovednú hodnotu má článok v súvislosti s  pohľadom 

evanjelických kňazov na stavovské delenie politiky: „stavovské organizovanie slovenského 

roľníctva bolo potrebné a stalo sa v skutku v dvanástej hodine, keď silný a výbojný 

socializmus roľníctvu hrozil úplnou skazou.“134 Títo kňazi už definitívne odmietali 

zjednotenie politických strán. Zjednotiteľskú problematiku videli liberálnejšie než staršia 

generácia. Uvedomovali si, že roľníctvo by mohlo veľmi ľahko prejsť do tábora ľavicových 

strán. Neverili, že celonárodná strana by mohla účinne hájiť záujmy roľníkov, ale jedine 

špecificky zameraná agrárna strana. 

Na opačnej strane sa ozval ďalší evanjelický kňaz Karol Lúčanský, ktorý pred 

verejnosťou podporil Martina Rázusa, jeho kritiku internacionalizmu a podporu nacionálnemu 

hnutiu v AB. Obvinil agrárnikov z predvolebného štvania: „vytýkajú nám, že pestujeme 

dualizmus (rozdvojenie). Nuž rozmýšľaj spolubrat a spolusestra, či dualizmus tento nepestujú 

práve tí, ktorí nás obviňujú, a to až okate ho pestujú tým, že Slovákovi krivdia?! Ako kňazovi 

z Hontu sa mu nepáčili agrárnicke agitácie v tomto regióne. Videl v nich len obyčajné 

                                                 
131 BARTLOVÁ, Alena. Slovensko v 20. storočí. In FERENČUCHOVÁ, Bohumila – ZEMKO, Milan (ed.). 
V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, 2012, s. 438. 
132 RUPPELDT, ref. 125, s. 3. 
133 RUPPELDT, Fedor. „Nerobte ulster“ a iné heslá M. Rázusa. In Slovenský denník, roč. 18, 1935, č. 119, s. 3. 
134 Ako farárovi mu navyše vytkli, že sa v poslednej dobe veľmi málo stará o záujmy cirkvi. Odpoveď 
na Rázusov „Otvorený list evanjelickému kňažstvu“ In Slovenská politika, roč. 10, 1935, č. 115, s. 2. 
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predvolebné štvania. Pridal sa otvorene k národniarskym agitáciám a apeloval na verejnosť, 

aby podporovala vo voľbách SNS.135 

Július Dérer a Miloš Hodža sa museli ozvať ešte raz, nakoľko redaktor Národných 

novín Alex Pakan zavádzal o masívnej evanjelickej podpore AB.136 Navyše sa snažil dokázať, 

že agrárna strana nepodporovala evanjelických kňazov nakoľko nemala bližší záujem 

presadzovať požiadavky evanjelikov. Avšak „ten Zeman, Ruppeldt, Dérer pracovali, pracujú 

a budú pracovať za svoju evanj. cirkev a slovenský ľud i vtedy, keď nebudú poslancami, lebo 

robia to z presvedčenia a nielen za - mandáty!“ Argumentovali aj tým, že Zemanovi 

a Ruppeldtovi vyjadril podporu aj generálny konvent ev. cirkvi, ktorý mal väčšiu vážnosť než 

evanjelici v SNS. Odmietli Pakanovo tvrdenie, že Ruppeldt a Zeman sa reálne do snemu 

nedali zvoliť, lebo „táto kandidácia je navlas taká istá ako kandidácia M. Rázusa a Ľud. 

Šenšela na spol. kandidátke Hlinkovho auton. bloku!“ Za veľkú urážku brali Rázusovu 

kandidatúru v jeho kraji na druhom mieste za tajomníkom HSĽS. Obaja kňazi síce priznali 

isté národniarsko-agrárnické presuny medzi voličmi, za ktoré mohol aj Martin Rázus, 

ale väčšie obavy mali skôr z toho, že ľudácka predvolebná agitácia nahrávala komunistom. 

Veľmi sa ich dotkla apelácia v zmysle, aby sa evanjelici spamätali a volili AB: „odkiaľ si 

berie p.Asp. toľko smelosti, že sa ich opováži brať na zodpovednosť pre ich politické 

presvedčenie?“137 V súvislosti s kritikou AB sa objavovali správy o urážkach evanjelikov,138 

štvaní ľudí,139 alebo podpore komunistov.140 

Krach AB, ale i samotnej spolupráce sa hlavne dotkol tých kňazov, ktorí najviac 

dôverovali Rázusovým politickým krokom. Z pomedzi národniarsky orientovaných kňazov 

                                                 
135 LÚČANSKÝ, Karol. Ideme do boja – ale čestného! In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 26, s. 1. 
136 PAKAN, S. A. Slovenskí evanjelici sjednoďte sa a spamätajte sa! In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 30, s. 2. 
137 HODŽA, Miloš – DÉRER, Július. Odpoveď na článok p. Asp.: „Nádherné víťazstvo autonomistického 
bloku“ In Slovenská politika, roč. 16, 1935, č. 122, s. 2. 
138 Napr. ku vzájomnej konfrontácii prišlo v súvislosti s údajným pošpinením osobnej cti kňaza a seniora 
Jurkoviča z Kráľovej zo strany Národných novín. V tejto afére si vymenil názory anonymný evanjelik 
v Národných novinách s Júliusom Dérerom v Slovenskom denníku. DÉRER, Július. Ešte pár slov k „Pomluvám 
Nár. novín.“ In Slovenský denník, roč. 18, 1935, č. 141, s. 2; Redakcia Národných novín pri tejto príležitosti 
uviedla, že dostáva „od evanjelikov mnoho zpráv, článkov o pomeroch v ev. cirkvi i ponôs na účinkovanie 
niektorých agrárnych ev. kňazov.“ Július Dérer, evanjelický farár, advokátom? In Národnie noviny, roč. 66, 
1935, č. 40, s. 2. 
139 Ďalšou novinárskou prestrelkou bola sťažnosť anonymného národniarskeho funkcionára SNS z Modry, že 
miestny senior inklinujúci k agrárnikom štval verejnosť proti SNS a pohrozil že ten, kto odstúpi „od agrárnej 
strany, toho prikryje čierna zem.“ Akými metódami pracujú agrárnici proti SNS. In Národnie noviny, roč. 66, 
1935, č. 35, s. 3. 
140 Agrárna strana v Liptovskom Mikuláši vytlačila a rozšírila letáky, ktoré mali za ciel zdiskreditovať 
evanjelického farára Pavla Tomka a seniora Šenšela, ktorí aktívne vstúpili do predvolebného boja. Tomkovi 
vyvrátili finančnú podporu cirkvi a obvinili ho z podpory 50 komunistov vo svojom zbore. Tomko odmietol 
podporu komunistov, pričom uviedol, že treba príčiny vzmáhajúceho sa komunistického hnutia hľadať inde. 
Tým sa cirkev od neho údajne chcela dištancovať a podobne mali podľa agrárnikov konať aj voliči. TOMKO, 
Pavol. „Čítajte pravdu najpravdivejšiu!“ In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 63, s. 2. 
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k ním nepochybne patril aj Štefan Adamovič. Pred voľbami bol veľkým obhajcom ZM, 

ale jeho idey zakalili povolebné problémy medzi SNS a HSĽS, a tak svoje výhľady 

na spoločný postup zmenil od základov. Z pomedzi duchovných však nebol však jediný, 

výhrady vyjadril aj Otto Škrovina, Ľudovít Šenšel, Pavel Tomko, Ján Čierny a ďalší. V SNS 

sa napokon do popredia dostávali politici, ktorí síce nezavrhli úplne spoluprácu s ľudovou 

stranou, ale ich politika bola zameraná na hľadanie dialógu s vládnymi stranami. 

Cesta od Zvolenského manifestu k Autonomistickému bloku bola výsledkom snáh 

politikov, ktorí hľadali alternatívny spôsob ako čeliť celému spektru slovenských problémov. 

Myšlienka uzákonenia autonómie Slovenska bola v politike prítomná už od vzniku ČSR, 

pričom jej význam sa interpretoval v zmysle „lieku“ na riešenie všetkých segmentov 

slovenskej otázky a dôsledky globálnej hospodárskej krízy nechtiac posilnili potrebu ju 

presadiť čo najskôr. Po stroskotaní rokovaní národniarov s agrárnikmi na počiatku 30. rokov, 

si národniari a z pomedzi nich najmä Martin Rázus, uvedomili jedinú cestu k autonómii 

v súčinnosti s ľudákmi. 

Zjednocujúci proces navyše predstavoval pre Rázusa naplnenie dlhoročných snáh 

po „obnove“ politickej jednoty Slovákov, ktorý bol v medzivojnovom období príťažlivou 

témou nielen pre neho, ale aj pre viaceré evanjelické elity. Na druhej strane však opatrné 

vyjadrenia o AB sa ukázali ako opodstatnené, nakoľko po voľbách sa toto spojenectvo 

rozpadlo. Krátke trvanie malo viacero príčin. Samotný počiatok tejto spolupráce zakotvený 

ZM nepredstavoval zásadný posun v slovenskej politike. Bol to už prežitý a zastaralý spôsob 

vyjadrovania názorov, ktorý patril do čias 19. storočia. Podobne mohla vnímať ZM aj mladšia 

generácia, pričom AB považovala za neuvážené predvolebné spojenectvo s možnosťou 

krátkeho trvania. Zdôrazňovaná myšlienka konfesionálneho zmierenia u niektorých 

evanjelických kňazov ich už neoslovovala, nakoľko ju počas krízy prekryli bezprostredne sa 

týkajúce hospodárske a sociálne problémy. 

Ak sa celoplošne pozrieme na názory evanjelického duchovenstva, tak uvedené 

faktory sa museli odzrkadliť v rôznorodom vnímaní otázky spoločného politického katolícko-

evanjelického postupu. Porady, nadstranícka spolupráca, predvolebné bloky, či dokonca 

kreovanie jednotnej celoslovenskej strany? Toto pestrofarebné spektrum predstáv dokazuje 

ich názorovú diferencovanosť nad vážnymi politickými verdiktami. Napriek tomu, 

že neodmietali spoluprácu s katolíkmi, mnohí odmietali užšiu kooperáciu s HSĽS. Viacerí sa 

prikláňali k názoru Júliusa Dérera, že k tomu môže prísť len za predpokladu istej liberalizácie 

ľudovej strany a po nástupe tolerantnejšej generácie politikov. Videli tak vážne prekážky 

v Hlinkových hrubých prístupoch voči evanjelikom, a teda v krátkodobom horizonte 
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uprednostňovali spoluprácu v agrárnej strane.141 Laická časť evanjelikov v tejto strane už 

však nepovažovala myšlienku celonárodného subjektu za aktuálnu, nakoľko veľmi dobre 

odhadli stavovské vnímanie voličov. Viacerí evanjelickí kňazi z agrárnej strany však v duchu 

neprekonaných predstáv o straníctve nevedeli, alebo nechceli upustiť od takéhoto konceptu 

v politike. 

Pri percepcii Zvolenského manifestu je dôležité rozlišovať prístup k autonomistickému 

a kresťanskému segmentu. Manifest ako ochranu kresťanstva pred ateizmom a materializmom 

do istej miery kladne hodnotili aj niektorí kňazi bez bližšej inklinácie k SNS. Obrana 

kresťanstva u nich zohrávala významnejšiu rolu než proklamovaný autonomizmus 

v manifeste. V skutočnosti však laici nepripisovali takejto obrane tak dôležitý význam ako to 

prezentovalo duchovenstvo a opäť tak nesprávne odhadli vnímanie obrany kresťanstva 

v spoločnosti. 

Ak však opomenieme týchto duchovných, tak viacerí brali ZM, ale aj neskôr utvorený 

AB, za nerozvážny a naivný politický krok, ktorý by nemohol mať na svedomí výraznejší 

voličský presun. Skepsa, či prinajmenšom zdržanlivosť a opatrnosť na Rázusove 

zjednotiteľské snahy len spôsobili, že väčšina evanjelických voličov odmietlo tento 

experiment. Hlinkovej pozornosti nemohla ujsť razantná kritika niektorých evanjelických 

kňazov na Zvolenský manifest a Autonomistický blok, ktorou apelovali na ľudí v zmysle 

nevoliť toto zoskupenie. Mohlo ho to vážne znepokojovať a upevňovať v presvedčení 

o nemožnom jednotnom postupe s evanjelikmi: „ak chcete v budúcnosti s nami operovať 

pracujte medzi ľudom evanjelickým a mandát Vám on dá, ale my nie.“142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Politické voľby zo stanoviska evanjelického. In Stráž na Sione, roč. 43, 1935, č. 6, s. 142. 
142 NIŽŇANSKÝ – SLNEKOVÁ, ref. 4, s. 765-768. 
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Evangelical Clergy Views on Manifesto of Zvolen and Autonomy Block 
 
The presented study is focusing on the views of the evangelical clergy on integration trends in Slovak 
politics in the first half of the 1930s. Martin Rázus together with Andrej Hlinka tried to create a united 
front since 1932, when they signed the Manifesto of Zvolen. Their cooperation resulted into apre-
election agreement in April 1935, when the autonomist block was established. But this cooperation did 
not last long and the block fell apart right after the elections. The main reasons were the disputes over 
the allocation of parliamentary mandate, internal party problems and ultimately Catholic-Protestant 
antagonism. Andrej Hlinka was convinced that the collaboration with Evangelicals will not work if 
their own leaders (eg priests) will not be persuaded about the benefits of cooperation. The fact is that 
many members of the evangelical clergy that inclined towards Agrarian party sharply criticized the 
cooperation with the People's Party. If they had a positive approach to the partnership, they only 
thought about the necessary protection of Christianity against the "Western modernism." Andrej 
Hlinka perceived negative views and apparently saw them as a serious obstacle for further 
cooperation. This study thus supports the views of scholars that the main causes of breakdown in 
cooperation were also in ongoing confessional antagonism. 
 
Keywords: autonomy, national unification, cooperation, nationwide party, party pluralism, 
                    Lutheran priests, traditionalism, confessionalism 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí 
 
Zofia Brzozowska* 
 

Recepcia noriem byzantského práva na územiach Slavia Orthodoxa a špeciálne 

na území Kyjevskej Rusi v 10. až 13. storočí je nezvyčajne komplikovaným a zaujímavým 

fenoménom. Za zvýraznenie stojí fakt, že iba pár desaťročí po „oficiálnej“ kristianizácii 

východných Slovanov sa začínajú normy z byzantského Nomokanonu spolu s judikatúrou 

súdov (prechádzajúcou zo staršej obyčaje) vnímať ako záväzné. 

Dvojaký, cirkevno-svetský charakter právnej zbierky symbolizuje jej grécky názov, 

zložený z dvoch termínov (tzv. nomen compositum), kde νόμοι označuje cisárske nariadenia 

vo veciach cirkevných a κανόνες sú termíny zo sféry cirkevného práva, opierajúce sa 

o výsledky ekumenických a tiež lokálnych synod biskupov.1 Rus si „osvojila“ dva 

najvážnejšie varianty spomenutej kompilácie. 

Nomokanon 50 titulov (alebo kapitol), známy ako Συναγωγή, bol vytvorený 

právnikom, konštantinopolským patriarchom Jánom Scholastikom, niekedy v rokoch 565 – 

577, pravdepodobne na základe staršej, anonymnej a dnes neznámej homílie z 30. rokov 

6. storočia. Obsahuje tematicky zoradené excerptá z tzv. Apoštolských kánonov, poučení 

Basilea Veľkého, a tiež Collectio 87 capitulorum. Zbierka týchto cisárskych nariadení 

skomponovaná na základe justiniánskych 12 Noviel, predstavovala na počiatku 

pravdepodobne samostatnú uzavretú časť, spojenú so Synagoge canonum anonymným 

kompilátorom až neskôr. Svoj konečný tvar dostal Nomokanon 50 titulov až po roku 833, 

na objednávku Fotia.2 

                                                 
* Odborný preklad príspevku z poľštiny Adam Mesiarkin. 
1 VAŠICA, Josef. Metodějův překlad nomokanonu. In Slavia, 1955, roč. 24, s. 9; ДОБРЕВ, Иван. Номоканон. 
In Кирило-методиевска енциклопедия 2, София : БАН, Институт за литература, издателство „Марин 
Дринов”, 1995, s. 825; KOWALSKA, Hanna. Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana. Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 103; FLUSIN, Bernard. Struktury Kościoła cesarskiego. 
In MORRISSON, Cécile (ed.). Świat Bizancjum 1. Cesarstwo wschodniorzymskie 330–641. Kraków : 
Wydawnictwo WAM, 2007, s. 167; MAKSIMOVICH, Kirill. Byzantine Law in Old Slavonic Translations and 
the Nomocanon of Methodius. In Byzantinoslavica, 2007, roč. 65, s. 9; CONGOURDEAU, Marie-Hélene, 
MARTIN-HISARD, Bernadette. Instytucje Kościoła bizantyńskiego. In CHEYNET, Jean-Claude (ed.). Świat 
Bizancjum 2. Cesarstwo bizantyńskie 641–1204. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011, s. 128. 
2 VAŠICA, ref. 1, s. 9; DVORNIK, Francis. Byzantine Political Ideas on Kievian Russia. In Dumbarton Oaks 
Papers, 1956, roč. 9/10, s. 78-79; VAŠICA, Josef. Literární památky epochy Velkomoravské 863–885. Praha : 
Lidová Demokracie, 1966, s. 63; ЩАПОВ, Ярослав. Номоканон Иоанна Схоластика и Синтагма 14 титулов 
у Славян в IX–X вв. In VAVŘINEK, Vladimir (ed.). Beitrage zur byzantinischen Geschichte im 9–11. 
Jahrhundert. Akten des Colloquium Byzanz auf dem Hohepunkt seiner Macht, Liblice, 20–23.09.1977. Praha : 
Kabinet pro studia řecka, řimska a latinska, 1978, s. 387; MEYENDORFF, John. Teologia bizantyjska. Historia 
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Nomokanon 14 titulov (alebo kapitol) je kompiláciou, ktorú nemôžeme pripísať jednej 

osobe. Najčastejšie sa prijíma, že pracovať na nej začal práve „protivník“ Jána Scholastika, 

konštantinopolský patriarcha Eutychios (552 – 565, 577 – 582). Behom nasledujúcich storočí 

bol kódex veľakrát redigovaný a dopĺňaný. Radikálne zmeny sa udiali za vlády Herakleia I. 

(610 – 641) a okolo roku 833 z vnuknutia patriarchu Fotia. Pravdepodobne v roku 920 bol 

uznaný synodou v Konštantínopole za všeobecne platný pre východnú cirkev. Jeho konečná 

verzia (používaná v ortodoxii dodnes) sa skladá z dvoch častí. Prvou je charakteristický 

„vecný zoznam“, index, ktorý usporadúva obsah kompilácie tematicky do 14 kapitol. Druhá 

časť predstavuje jadro kompilácie, pričom ide o Apoštolské kánony (zbierka 85 regúl 

z prednicejskej doby, zredigovaná v Sýrii v prvej polovici 4. storočia), nariadenia všetkých 

siedmych koncilov uznávaných na Východe za ekumenické, kánony lokálnych synod zo 4. až 

9. storočia a výber textov cirkevných otcov (92 kánonov Basilea Veľkého, ďalej Gregora 

z Nyssy, Gregora z Nasiansu a Cyrila Alexandrijského). Častým javom byzantského aj 

slovanského právneho písomníctva bolo vkladanie do tela Nomokanonu 14 titulov Collectio 

87 capitulorum, vybraných z diela Jana Scholastika.3 

Pôvodný preklad do staroslovančiny (správne staro-cirkevno-slovančiny) urobil akiste 

sám sv. Metod.4 Skutočnosť je zaznamenaná anonymným autorom života svätca v podobe 

zmienky v jeho 15. kapitole: тъгда же и номоканонъ рекъше законоy правило 

и отьчьскы� кънигы пр�ложи.5 Informácia z prameňa neumožnuje presne určiť, ktorú 

z vyššie spomenutých verzií byzantskej právnej zbierky sv. Metod preložil, každopádne 

paleoslavisti na základe lingvistickej analýzy a porovnávania existujúcich slovanských 

odpisov oboch variantov prišli k záveru, že dielom moravského arcibiskupa môže byť jedine 

preklad Nomokanon 50 titulov.6 Názor J. Ščapova je, že Metod si vybral verziu Jána 

Scholastika z dvoch jasných dôvodov. Jednak z vážnosti, akej sa v Byzancii v čase misie tešil 

                                                                                                                                                         
i doktryna. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1984, s. 108-109; KONIDARIS, Ioannis, The Ubiquity 
of Canon Law. In LAIOU, Angeliki, SIMON, Dieter (ed.). Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth 
Centuries. Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1994, s. 143; ДОБРЕВ, ref. 1, 
s. 826; KOWALSKA, ref. 1, s. 104; FLUSIN, ref. 1, s. 167; СЛАВОВА, Татяна. Юридическа литература. In 
МИЛТЕНОВА, Анисава (ed.). История на българската средновековна литература. София : Издателство 
„Изток – Запад”, 2008, s. 194. 
3 VAŠICA, ref. 1, s. 9-10; DVORNIK, ref. 2, s. 79; VAŠICA, ref. 2, s. 63; ЩАПОВ, ref. 2, s. 387; 
MEYENDORFF, ref. 2, s. 103-105, 108-109; KONIDARIS, ref. 2, s. 132-133; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 826-827; 
KOWALSKA, ref. 1, s. 103-104; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11; СЛАВОВА, ref. 2, s. 199; CONGOURDEAU, 
MARTIN-HISARD, ref. 1, s. 128-129. 
4 VAŠICA, ref. 2, s. 63; ПЕТКАНОВА, Донка. Българска средновековна литература. Велико Търново : 
Абагар, 2001, s. 150; СЛАВОВА, ref. 2, s. 194. 
5 Żywot Metodego. In LEHR-SPŁAWIŃSKI, Tadeusz (ed.). Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne). 
Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 2000, s. 118. 
6 VAŠICA, ref. 1, s. 11; DVORNIK, ref. 2, s. 80; VAŠICA, ref. 2, s. 63; ЩАПОВ, ref. 2, s. 388; ДОБРЕВ, 
ref. 1, s. 828; KOWALSKA, ref. 1, s. 123; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 9; СЛАВОВА, ref. 2, s. 194. 
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autor zbierky, konštantínopolský patriarcha a svätec. Druhým dôvodom je tiež kompaktnosť 

a prehľadnosť, ktorá umožňovala jej ďalšie redakcie.7 Treba tiež zdôrazniť fakt, 

že Nomokanon 14 titulov bol oficiálne uznaný za záväzný až po smrti solúnskych bratov 

(r. 920).8 Náleží dodať, že prekladateľská práca sa vyznačuje v tomto prípade dosť „voľným“ 

prístupom k originálu – Metod skrátil text o 2/3, pričom z byzantského kódexu vybral tie 

elementy, ktoré boli adekvátne vo vzťahu k realite budovania cirkevnej organizácie 

na Morave.9 

Po smrti apoštola Slovanov bol slovanský preklad Nomokanonu 50 titulov prenesený 

jeho žiakmi do Bulharska. Tu sa na prelome 9. a 10. storočia vykonala transkripcia 

hlaholského protografu do cyriliky a normy sa prispôsobovali „miestnym podmienkam“.10 

Prvý bulharský „štát“ môžeme považovať za vlasť slovanského prekladu druhej 

zo spomenutých redakcií Nomokanonu, Syntagmy 14 kapitol. Grécky odpis právnej zbierky sa 

používal pravdepodobne už za vlády Borisa – Michala.11 Na začiatku 10. storočia za vlády 

cára Simeona vznikol v Preslavi12 domáci preklad spomenutej redakcie,13 zakladajúci sa 

na 3. redakcii (byzantskej) z prelomu 8. a 9. storočia.14 Podľa odborníkov – v porovnaní 

s prekladom a „vstupmi“ Metoda – sa preklad vyznačuje vernosťou gréckemu originálu,15 

a tiež obsahuje plný text Collectio 87 (v slovanskej verzii 93), ktorý nebol braný do úvahy 

pri preklade Nomokanonu 50 titulov.16 

Nezvyčajne rýchlo sa prijalo východorímske právo cirkevné a tiež s ním prepojená 

cisárska „legislatíva“ na Rusi. Starobulharská redakcia Nomokanonu Jana Scholastika sa 

                                                 
7 ЩАПОВ, ref. 2, s. 389-390. 
8 VAŠICA, ref. 1, s. 10; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 830-831. 
9 VAŠICA, ref. 1, s. 15; ЩАПОВ, ref. 2, s. 390; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829; СЛАВОВА, ref. 2, s. 194. 
10 DVORNIK, ref. 2, s. 80; ЩАПОВ, ref. 2, s. 394; СЛАВОВА, ref. 2, s. 195. 
11 ЩАПОВ, ref. 2, s. 395; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829. V staršej literatúre predmetu sa môžme stretnúť s hypotézou, 
že grécky odpis Nomokanonu 14 titulov, ktorý fungoval v časoch Borisa, bol právnou zbierkou vytvorenou 
špeciálne pre bulharského vládcu Fotiom. Jeho obsah mal byť cielene cenzurovaný, kvôli fragmentom 
odvolúvajúcim sa na „teokratický“ status cisára. Malo sa zamedziť tomu, aby Boris zasahoval ako basileus 
do cirkevných záležitostí. J. Ščapov sa v článku Номоканон Иоанна Схоластика и Синтагма 14 титулов у 
Славян в IX–X вв. vysporiadal s týmito hypotézami. 
12 ЩАПОВ, ref. 2, s. 405. 
13 VAŠICA, ref. 1, s. 16; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ЩАПОВ, ref. 2, s. 396; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 830; 
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 199-200. 
14 ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829. III. redakciu mal započať konštantínopolský patriarcha Tarasius (784–806). Skôr už 
existovali Nomokanon chronologický (ok. 629 r.), I. redakcia, tzv. trullanska z konca 7. storočia (ok. 668–692) 
a II. redakcia z 8.-9. stor. (przed 815 r.). БЕНЕШЕВИЧ, Владимир (ed.). Древнеславянская кормчая XIV 
титуловъ безъ толкованiй 1, Санкт-Петербург : Отделение русского языка и словесности 
Императорской Академии Наук, 1906, s. III-IV; ЛИПШИЦ, Елена. Юридические школы и развитие 
правовой науки. In УДАЛЬЦОВА, Зинаида (ed.). Культура Византии. IV – первая половина VII в. Москва 
: Издательство „Наука”, 1984, s. 368; СЛАВОВА, ref. 2, s. 200. 
15 ЩАПОВ, ref. 2, s. 398. 
16 VAŠICA, ref. 1, s. 16-17; ЩАПОВ, ref. 2, s. 397; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11. 
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objavila na Dnepri rýchlo po krste Vladimíra, čiže pred koncom 10. storočia.17 Odpis 

Syntagmy 14 v staroslovanskom preklade sa dostal na Rus v 40. rokoch 11. storočia,18 možno 

s Bulharmi, ktorí emigrovali po roku 1018.19 Veľa poukazuje na fakt, že je to vlastne druhý 

zo spomenutých variantov byzantskej právnej zbierky, ktorý bol prijatý za platný a záväzný 

v ruskej cirkvi.20 Koncom 12. a začiatkom 13. storočia došlo k ďalšej adaptácii obsahu 

Nomokanonu 14 titulov (neskôr známeho pod slovanským menom Кормчая книга) 

na potreby miestneho súdnictva.21 

So staroruským písomníctvom sa spájajú tiež najstaršie existujúce slovanské odpisy 

Nomokanonu. Dielo Jána Scholastika (50 titulov) je zachované v pamiatkach ako 

Устюжская Кормчая z prelomu 13. a 14. storočia (РГБ, ф. 250, № 230)22 a tiež 

Иоасафовская Кормчая (РГБ, МДА 54) z 16. storočia.23 Nomokanon 14 titulov sa zachoval 

v rukopise podstatne staršom, datovanom na koniec 11. alebo začiatok 12. storočia, vede 

známy ako Ефремовская Кормчая (ГИМ, Син. 227).24 

Ďalšia etapa recepcie byzantského cirkevného práva v regiónoch Slavia Orthodoxa 

nepatrí Rusom ani Bulharom, ale Srbom. Spája sa s novým prekladom byzantského 

Nomokanonu do cirkevnej slovančiny po r. 1219, ktorý dokonal nik iný ako sv. Sáva.25 

Zbierku poznáme ako Nomokanon sv. Sávu, ktorá bol postavená Syntagme 14 titulov26 

a na kompilácii Štefana z Efezu (Kanonická synopsis, 6. storočie) a v 12. storočí obohatená 

                                                 
17 HANAK, Walter. The Impact of Byzantine Imperial Thought upon Vladimirian-Jaroslavian Russia. 
In Byzantine Studies. Etudes Byzantines, 1981, 1984, 1985, roč. 8, 11, 12, s. 123. 
18 HANAK, ref. 17, s. 125. 
19 MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11. 
20 DVORNIK, ref. 2, s. 85; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11. 
21 ЩАПОВ, ref. 2, s. 393; KOWALSKA, ref. 1, s. 104. Zaujímavá je tiež etymológia slovanského termínu 
používaného na pomenovanie nomokanonu, tj. Кормчая книга. Zvyčajne sa ten termín spája s cirkevno-
slovanským termínom кормчий, ktorý predstavuje kormidelníka lode. Кормчая preto môže byť kniha, „stvorená 
na kormidlovanie loďou Cirkvi“. V tomto prípade sa stretávame s reminiscenciou koncepcie 
konštantínopolského diakona Agapeta z 6. storočia. ZNOSKO, Aleksy. Mały słownik wyrazów starocerkiewno-
słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej. Bielsk Podlaski : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 
1983, s. 155-156; BRZOZOWSKA, Zofia. „Schede basilike” konstantynopolitańskiego diakona Agapeta i jego 
wpływ na myśl polityczną średniowiecznej Rusi. In Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica, 2011, roč. 87, 
s. 329-342. 
22 VAŠICA, ref. 1, s. 10; DVORNIK, ref. 2, s. 82; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ВЗДОРНОВ, Герольд. Искусство 
книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков. Москва : 
Искусство, 1980, 12; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 828; СЛАВОВА, ref. 2, s. 195. 
23 VAŠICA, ref. 1, s. 10; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 828; СЛАВОВА, ref. 2, s. 195. 
24 VAŠICA, ref. 1, s. 10; DVORNIK, ref. 2, s. 80, 82; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 828; 
СЛАВОВА, ref. 2, s. 199. 
25 MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11; СЛАВОВА, Татяна. Църковно-юридически паметници през XIII–XIV в. 
In МИЛТЕНОВА, Анисава (ed.). История на българската средновековна литература. София : 
Издателство „Изток – Запад”, 2008, s. 462. 
26 ЩАПОВ, Ярослав. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII в. Москва : 
Издательство „Наука”, 1978, s. 119; СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. 
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o komentáre Aristina a Zonarasa.27 Obsahovala tiež nový preklad Collectio 87 capitulorum 

a prvý celkový slovanský preklad Procheironu, kódexu civilného práva Basilea I. 

Macedónskeho,28 o ktorom ešte budeme hovoriť. Adaptácia Nomokanonu sv. Sávu na Rusi sa 

spája s osobou metropolitu Cyrila II., ktorý vykonával svoju funkciu v ťažkom období 

mongolských nájazdov. Okolo roku 1270 dostal od bulharského despotu Jakuba – Sviatoslava 

(nota bene pochádzajúceho z Rusi, vládnuceho z vôle cára Ivana Asena II. na západnej Starej 

planine)29 rukopis novej právnej zbierky.30 O štyri roky neskôr zvolal synodu metropolitov do 

Vladimíra nad Kľazmou, na ktorej okrem schválenia reforiem nevyhnutných pre pretrvanie 

a organizáciu ruskej cirkvi v podmienkach mongolských nájazdov promulgovali novú verziu 

Kormčej knigi, opretú o srbskú kodifikáciu31 (kompilácia mala byť vytvorená v 70. rokoch 

13. storočia – jej najstarším zachovaným odpisom je Новгородская Синодальная кормчая 

z roku 1282).32 Zaujímavosťou je, že až do našich čias sa zachoval jeden z najstarších 

rukopisov obsahujúci ruskú redakciu Nomokanonu sv. Sávu z 13. storočia. Je ním Рязанская 

Кормчая z roku 1284 (РНБ, F.п.II.1).33 Východní Slovania začali byzantské zbierky 

používať rýchlo aj vo sférach svetského práva. Nepopierateľne najväčší vplyv na formovanie 

súdnictva a charakteru „štátneho zriadenia“ mala Ekloga (Εκλογή)34 – zbierka vyhlásená 

Levom III. Isaurijským a jeho synom Konštantínom V. v rokoch 726 alebo 74135 je 

považovaná za prvú stredovekú kompiláciu východorímskeho práva po Corpus Iuris Civilis 

Justiniána.36 Predstavuje výber z Digesta, Noviel, Inštitúcii a Kódexu, podelený 

na 18 tematických kapitol, doplnený o celý rad neskorších cisárskych nariadení.37 Na tomto 

mieste sa objavuje záludná otázka: Ako je možné, že fundamentom slovanských právnych 
                                                 
27 MEYENDORFF, ref. 2, s. 109; KOWALSKA, ref. 1, s. 117, 160; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11; 
СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. 
28 MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11-12; СЛАВОВА, ref. 25, s. 464. 
29 АНГЕЛОВ, Боню. Из старата българска, руска и сръбска литература 1. София : БАН, 1958, s. 192; 
ЩАПОВ, ref. 26, s. 148; СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. 
30 KOWALSKA, ref. 1, s. 117; PODSKALSKY, Gerhard. Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi 
Kijowskiej (988–1237). Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000, s. 415. 
31 KOWALSKA, ref. 1, s. 117, 159; PODSKALSKY, ref. 30, s. 415. 
32 ЩАПОВ, ref. 26, s. 185, 272. 
33 ЩАПОВ, ref. 26, s. 135, 139, 263; ВЗДОРНОВ, ref. 22, 13; СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. Zachoval sa tiež 
relatívne včasný srbský odpis, pochádza z r. 1262 (ХАНУ III.c.9). СЛАВОВА, ref. 25, s. 462. 
34 DVORNIK, ref. 2, s. 77. 
35 VAŠICA, ref. 1, s. 16; MEYENDORFF, ref. 2, s. 107; ЛИТАВРИН, Геннадий. Политическая теория 
в Византии с середины VII до начала XIII в. In УДАЛЬЦОВА, Зинаида, ЛИТАВРИН, Геннадий 
(ed.). Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. Москва : Издательство „Наука”, 1989, s. 66; 
МЕДВЕДЕВ, Игорь. Развитие правовой науки. In УДАЛЬЦОВА, Зинаида, ЛИТАВРИН, Геннадий 
(ed.). Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. Москва : Издательство „Наука”, 1989, s. 216; 
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 201; CHEYNET, Jean-Claude. Administracja cesarska. In 
CHEYNET, Jean-Claude (ed.). Świat Bizancjum 2. Cesarstwo bizantyńskie 641–1204. Kraków : Wydawnictwo 
WAM, 2011, s. 161. 
36 МЕДВЕДЕВ, ref. 35, s. 216. 
37 МЕДВЕДЕВ, ref. 35, s. 217; СЛАВОВА, ref. 2, s. 201-202. 
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systémov sa stala zbierka vyhlásená cisármi-obrazoborcami? Ba čo viac, obsahujúca toľko 

s ortodoxiou nezlúčiteľných nariadení. Aby sme odpovedali na otázku, stačí sa pozrieť 

na počiatočnú etapu spomenutej zbierky. Je to samozrejme pretože na základe Eklogy bola 

vytvorená najstaršia zbierka civilného práva a súdnych procesných pravidiel, známa vede ako 

Законъ с�дьныи людьмь.38 Vo svojej počiatočne krátkej redakcii ju môžeme považovať 

za dielo jedného zo solúnskych bratov, napísané počas ich pobytu na Morave, čiže v čase, 

keď bola zbierka Leva III. v Byzancii jediným všeobecne záväzným právnym dokumentom.39 

Ekloga sa bleskovo udomácnila v Bulharsku. Existujú názory, že text pamiatky (celý, alebo 

vo fragmentoch) bol súčasťou rukopisu(ov) poslaného(ých) Fotiom Borisovi – Michalovi, 

spolu s Nomokanonom 14 titulov.40 Zbierka sa stala vzorom pre mnoho neskorších 

slovanských kompilácií a bola prítomná pri široko rozšírenej praktike (v Bulharsku, na Rusi) 

napájať na preklad Syntagmy, vybrané časti zo svetských zbierok – Eklogy a neskôr tiež 

Procheironu.41 F. Dvorník sa domnieva, že v Bulharsku po roku 950 vznikol bez reakcie 

na Zakon sudnyj ljudem iný celkový preklad zbierky Leva III. K. Maksimovič pre zmenu 

pripúšťa staroruský pôvod prekladov, o čom má svedčiť fakt, že dodnes sa zachovali jedine 

východoslovanské odpisy spomenutej pamiatky.42 V každom prípade vidíme, že recepcia 

zákonov Eklogy sa na Rusi udiala rýchlo po kristianizácii. Законъ с�дьныи людьмь, 

podporovaný kyjevskými elitami sa tu udomácnil pár desaťročí po krste Vladimíra.43 Prijíma 

sa, že už v 11. storočí sa zbierka prispôsobila domácim podmienkam, rozširujúc pôvodný text 

32 paragrafov o ďalších 45, extrahovaných ako z byzantských kompilácií, tak z obyčaje, 

okrem iného zo slávnej Ruskej pravdy.44 Zaujímavosťou je, že pod vplyvom posledne 

spomenutej zbierky bola skompilovaná obšírna verzia Zakona. S najväčšou 

pravedepodobnosťou sa to udialo v intelektuálnych centrách Novgorodu, alebo Pskova 

v druhej polovici 12. storočia (najstarší zachovaný odpis pochádza z druhej polovice 

14. storočia).45 Výbery z Eklogy (vybrané z plného slovanského prekladu, tiež zo Zakona 

sudnego ljudem) začali byť súčasťou staroruských právnych kompilácií. Spolu 
                                                 
38 VAŠICA, ref. 1, s. 17; DVORNIK, ref. 2, s. 77; VAŠICA, ref. 2, s. 73; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 831; 
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10. 
39 DVORNIK, ref. 2, s. 77; VAŠICA, Josef. K otázce původu Zakona sudného ljudem. In Slavia, 1961, roč. 30, 
s. 1-2; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196-197. 
40 ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
41 DVORNIK, ref. 2, s. 81, 89; ЩАПОВ, ref. 2, s. 397. 
42 DVORNIK, ref. 2, s. 81, 89; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
43 DVORNIK, ref. 2, s. 77. 
44 DVORNIK, ref. 2, s. 78; VAŠICA, ref. 2, s. 76; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
45 VAŠICA, Josef. Obširná a smišená redakce Zakona sudného ljudem. In Slavia, 1963, roč. 32, s. 251, 
255; KOWALSKA, ref. 1, s. 154; špeciálnym úkazom v ruskej právnej literatúre je spájanie Zakona s menom 
Konštantína Veľkého (Sudiebnik cara Konstantyna), predstavujúc tak neobykle rozšírený obraz prvého 
kresťanského cisára ako ideálneho kresťanského vládcu. DVORNIK, ref. 2, s. 78; KOWALSKA, ref. 1, s. 154. 
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s Nomokanonom a Procheironom boli včlenené do Кормчей книги z 13. storočia.46 

Nachádzame ich tiež na stranách Книг законных,47 pochádzajúcich z toho istého obdobia, 

rovnako vo zbierke právnych textov napísanej na severovýchodnej Rusi v druhej polovici 

13. storočia,48 Мерила праведного, zachovanej v rukopise z tretej štvrtiny 14. storočia 

(aktuálne v Ruskej národnej knižnici, РГБ, ф. 304, № 15).49 Nasledujúcim byzantským 

kódexom, ktorý vošiel do kánonu slovanského práva, bol už veľakrát spomenutý Procheiron 

(Πρόχειρον) – skompilovaný za vlády Basilea I. a jeho synov Leva VI. a Konštantína, 

oficiálne promulgovaný v rokoch 870 – 879, alebo v roku 907 namiesto „ikonoklastickej“ 

Eklogy.50 Na území Slavia Orthodoxa bol známy počiatočne iba čiastočne, prostredníctvom 

výpisov vložených do bulharského prekladu Nomokanonu 14 titulov51 (tzv. Закон 

градский).52 Najstaršie svedectvá používania Procheironu na Rusi môžeme datovať do 10. – 

11. storočia.53 V 13. storočí sa tiež ukázal nezávislý preklad zbierky do cirkevnej slovančiny, 

ktorého odrazom môže byť Книг законных.54 Ten, žiaľ, nemôžeme nazvať prekladom 

úplným. Prvý úplný preklad sa viaže znovu s osobou sv. Sávu. Spolu s jeho redakciou 

Nomokanonu prenikol na územia východného Slovanstva, kde bol vložený do súboru Мерила 

праведного.55 Musíme rovnako dodať, že incidentálne mohli byť na Rusi používané aj ďalšie 

byzantské právne zbierky, t. j. Eisagoga,56 vytvorená pod patronátom patriarchu Fotia 

v rokoch 885 – 886 a Bazyliky – obsiahla, 60-zväzková kompilácia, spájaná s osobou cisára 

Leva VI. Filozofa.57 

 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
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46 DVORNIK, ref. 2, s. 78; KOWALSKA, ref. 1, s. 117, 153-154. 
47 MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10. 
48 KOWALSKA, ref. 1, s. 153-154; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
49 ВЗДОРНОВ, ref. 22, 20. 
50 DAGRON, Gilbert. Lawful Society and Legitimate Power. In LAIOU, Angeliki, SIMON, Dieter (ed.). Law 
and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries. Washington : Dumbarton Oaks Research Library and 
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Twelfth Centuries. Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1994, s. 71; CHEYNET, ref. 
35, s. 162. 
57 LOKIN, ref. 56, s. 71; KOWALSKA, ref. 1, s. 105; CHEYNET, ref. 35, s. 162. 
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dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
 
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 15981 
 
(Regestum super Connumeracione Domorum tam Dominorum Magnatum, quam uniuersitatis 
Nobilium, possessionum: Comitatus Nittriensis Anno 1598 per me Franciscum Nagÿwathj 
factum) 
 
Ľudmila Maslíková (ed.) 
 
 
Edičné poznámky 

 
V uvedenej prílohe uvádzame samotný prameň v plnom znení. Veľkým písmenom 

sme písali miestne názvy, vlastné mená a začiatok vety. Miestne názvy sme prepisovali verne, 

ako to uvádza prameň.  

Rozpisovali sme všetky skratky. Miestne názvy, ktoré sa nám nepodarilo jednoznačne 

identifikovať, sme označovali otáznikom (?). Písmená u, v, w, ÿ a dvojhlásku ae sme 

prepisovali verne podľa predlohy. 

Z dôvodu prehľadnosti sme prameň publikovali v tabuľkovej podobe. V prvom stĺpci 

uvádzame miestny názov, ako ho uvádza prameň, v druhom jeho súčasnú podobu a v treťom 

stĺpci uvádzame počet zdaniteľných domov. Za základnú jednotku zdanenia sa považoval 

jeden poddanský dom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Edícia je výstupom projektu ,,Výskum archívnych prameňov ku cestnej sieti, mýtnym staniciam a trhovým 
miestam na území Nitrianskej župy v stredoveku III.“– Grant Univerzity Komenského č. UK/240/2012. 
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Edícia textu 
 

Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598 
 
Odpis na papieri z 27. septembra 1598, latinsky, 21 fol., uložený v Magyar Nemzeti Levéltár 
Budapešť, Magyar Kamara Archívuma. Sectio E 158, nr. 37. 

 

Názov v súpise Dnešný názov 
Počet 

zdaniteľných 
domov 

Processus Andreae Teoreok Judlium2:   
Zÿlad Siladice  36 
Also Zeela Dolné Zelenice  16 
Felseo Zeela Horné Zelenice  28 
Bwchan Bučany  86 
Karkocz Trakovice  64 
Maniga dominorum Czobor Malženice  49 
Swk Žlkovce  31 
Rattkocz Ratkovce 22 
Peteoffalwa Patová 13 
Pechemed nobilium3 Pečeňady  8 
Ibidem portio ad Beczko časť patriaca k Beckovu 11 
Zakoztolÿan domini Nadasdi Zákostoľany 24 
Koztholÿan eiusdem Veľké Kostoľany 99 
Dwbowan eiusdem Dubovany 34 
Ibidem portio nobilium Ochkaj časť patriaca rodu Očkaj 24 
Vezelÿe ad Beczko Veselé  60 
Rakowÿcz Rakovice 31 
Borÿ Borovce 45 
Nagÿ Eorwisthie nobilium Veľké Orvište 16 
Trebete ad Nittra Trebatice  72 
Kÿs Eorwisthie nobilium Malé Orvište 3 
Pobedÿn praepositurae Wÿheliensis Pobedin 55 
Bassocz Bašovce 13 
Zerdahel ad Galgocz Horná Streda 78 
Brwnocz Brunovce 31 
Pattwarocz Potvorice 21 
Vÿezka Vieska (časť Považian) 18 
Zenttkereztt Svätý Kríž nad Váhom 9 
Mossocz Mošovce nad Váhom 25 
Ochko Očkov 34 
Zttrassa dominorum Aponi Stráže  18 
Ozttro ad Nittra Ostrov  60 
Krakowan ad Idem Krakovany  55 

                                                 
2 Termín Judlium  = dobová skrátenina (zaužívaná ako samostatné slovo) od „judex nobilium“, teda v slovenčine 
slúžny. 
3 Termín nobilium pri jednotlivých sídlach znamená, že uvedené sídla boli majetkom šľachty. Pri súčasnom 
názve ho ďalej nebudeme prekladať. Termín ad Nittra, ad Topolchan, ad Galgocz, ad Korlatt, ad Branch, 
ad Sascin, ad Jookew, ad Cheÿte, ad Temetwen, ad Sellÿe, ad Baÿmocz označuje pri ako sídle sa uvedená lokalita 
nachádza. Termín dominorum Aponi, dominorum Czobor, Rewaÿ et Bakic, dominorum Czobor, dominorum 
Forgach, dominorum Abbatis označuje komu (resp. akému šľachtickému rodu) uvedené sídlo patrilo. 
Pri súčasnom názve ich taktiež ďalej nebudeme prekladať. 
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Radossocz dominorum Czobor, Rewaÿ et Bakic Radošovce  111 
Jabloncza Jablonica 65 
Swanczndorff ad Korlatt Prievaly  69 
Zenÿcze ad Branch Senica  180 
Zwczina nobilium Sotina (?)  24 
Chÿarÿ ad Sahin Čáry  54 
Chacho ad Branch Čáčov 43 
Rÿbka ad idem Rybky 31 
Zmerdak ad idem Smrdáky 37 
Nagÿ Kowalÿo dominorum Czobor etc. Veľký Koválov  79 
Doÿch eorundem Dojč 101 
Sahin eorundem Šaštín  113 
Stepano eorundem Štefanov  122 
Zttrassa eorundem Stráže  59 
Kwtthÿ eorundem Kúty 59 
Broczkÿ eorundem Brodské 29 
Zmolnÿcza eorudem Smolinské 40 
Gbello eorudem Gbely 128 
Peterffalwa eorundem Petrova Ves 79 
Vnÿn eorundem Unín 118 
Radimo eorundem Radimov 70 
Kÿs Senkwÿcz Malé Šenkvice (?) 85 
Lettnÿcze dominorum Czobor Letničie  41 
Hwboka ad Korlatt Hlboké  51 
Kopchan dominorum Czobor Kopčany  55 
Holÿch eorundem Holíč 140 
Ternawecz eorundem Trnovec 29 
Kaattho nobilium Kátov 29 
Wradisthia nobilium Vrádište 20 
Prÿtersd hospitalis Zakolczensis Prietržka 39 
Popugÿn nobilium Popudiny 12 
Mochÿdlan dominorum Czobor Močidlany 46 
Wlchkowan eorundem Vlčkovany 38 
Wÿdowan nobilium Vidovany 21 
Vÿezka dominorum Czobor Vieska (časť Radošoviec) 35 
Orechowe eorundem Oreské (okr. Skalica) 24 
Radossocz ad Jookew Radošovce (okr. Skalica) 37 
Kÿs Kowaliocz nobilium Koválovec 39 
Roho ad Branch Rohov  45 
Hroppo ad idem Chropov 43 
Lopasso dominorum Czobor Lopašov 41 
Chezttkow ad Branch Častkov 46 
Twra Lwka ad idem Turá Lúka 108 
Rawenzka ad idem Rovensko 65 
Zobodisthia ad idem Sobotište 86 
Verbocz ad idem Vrbovce 91 
Kwno ad Branch Kunov 31 
Prÿtersd ad idem Prietrž 110 
Ozwzka ad Korlatt Osuské  25 
Ibidem ad Jookew časť patriaca k Dobrej Vode 29 
Hradistia ad idem Hradište pod Vrátnom 52 
Vÿtencze ad idem Chtelnica 152 
Lopasso ad idem Lopašov 115 
Nÿhnÿa nobilium Nižná (okr. Piešťany) 43 
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Deÿte ad Jookew Dechtice 23 
Lanchiar ad idem Lančár 25 
Kochin ad idem Kočín 13 
Ibidem nobilium časť patriaca šľachte 24 
Sterwcz ad Jookew Šterusy  30 
Ibidem nobilium Zichi časť patriaca šľacht. rodu Ziči 29 
Ibidem nobilium Bibi časť patriaca šľacht. rodu Bibi (?) 30 
Verbo ad Cheÿte Vrbové  185 
Sÿpko dominorum Aponi Šípkové  48 
Korÿttna ad Cheÿte Korytné 69 
Lezetthe ad idem Ležatice 100 
Chezkocz ad idem Častkovce 31 
Oppidum Cheÿte mestečko Čachtice 151 
Solnafalwa ad idem Žolná 25 
Kraÿna ad idem Krajné 60 
Vagÿocz ad idem Vaďovce 104 
Hrahowistia cum Geblo Hrachovište s Gablovom 25 
Brezowa ad idem Brezová pod Bradlom 111 
Mÿawa ad idem Myjava 99 
oppidum Vÿhell ad Beczko Nové Mesto nad Váhom  200 
Hrusso ad Cheÿte Hrušov 34 
Lwbinÿa ad idem Lubina  73 
Bottfalwa ad idem Bzince 27 
Ibidem Nobilium časť patriaca šľachte 49 
Koztolna ad Cheÿte Kostolné  44 
Huorka ad Temettwen Hôrka nad Váhom 39 
Hradok ad idem Hrádok 41 
Lwka ad idem Lúka 33 
Kÿs Modro ad idem Malá Modrová 17 
Nagÿ Modro ad idem Veľká Modrová 41 
Hwbina ad idem Hubina 34 
Dwczibrod ad idem Ducové 11 
Ó Lehota ad idem Stará Lehota 28 
Wÿlehota ad idem Nová Lehota 20 
Morawen ad idem Moravany nad Váhom 48 
Banka ad Galgocz Banka  48 
Oppidum Peostien ad idem Piešťany 144 
Rattnocz ad idem Ratnovce 20 
Ibidem nobilium časť patriaca šľachte 25 
Jalsso ad Galgocz Jalšové  30 
Kaplatt nobilium Koplotovce 14 
Zenttpeter  Svätý Peter (časť Hlohovca) 74 
Oppidum Galgocz Hlohovec 315 
Ó Galhocz Starý Hlohovec 73 
Platea hospitalis Galgocziensis Špitálska ulica 26 
Drahocz ad Galgocz Drahovce 43 
Madwnicz ad Galgocz Madunice  37 
Vereswar ad idem Červeník 39 
Ibidem nobilium časť patriaca šľachte 33 
Kelechen ad Galgocz Kľačany 49 
Berekzegh nobilium Šulekovo 36 
Felseo Rechen nobilium Horné Rišňovce 26 
Also Rechen nobilium Dolné Rišňovce 19 
Elekchi nobilium  Alekšince 45 



HISTORIA NOVA  6 

 148

Izbegh Archiepiscopatus Strigoniensis Zbehy 62 
Nagÿ Sarlo Capituli Nittriensis Šarlužky 24 
Ibidem nobilum časť patriaca šľachte 6 
Molnos Capituli Nitriensis Mlynárce 35 
Keonÿeok nobilium Kynek 15 
Andoch nobilium Andač 14 
  
In eiusdem judicis nobilium, pagi antea non 
dicati:  

 

Lÿzko ad Korlatt Lieskové  26 
Ibidem Stephani Dersffÿ časť patriaca Štefanovi Dersfymu 8 
Rozbehÿ ad Korlatt Rozbehy 40 
Kopchan Joannis Barsson Kopčany  9 
Platea Komarom ad Cheÿte ulica Komárno v Čachticiach (?) 18 

Vÿsnÿo ad Cheÿte 
Višňové (okr. Nové Mesto nad 
Váhom) 20 

Termae Peostenienses ad Galgocz Piešťanské kúpele (?) 12 
Kaÿza nobilium Sookÿ Kajsa  8 
Koczwrÿcz ad Beczko Kocurice  9 
Platea Zabranÿe dicta ad Galgocz Zábranie  86 
Dobrawoda ad Jookew Dobrá Voda   62 
Oppidum Nittra Nitra 93 
Ibidem Kaptalanwcza Capituli Nittriensis Kapitulská ulica 29 

Ibidem inquilini domini vicarÿ Nittriensis 
podželiari generálneho vikára 
Nitrianskeho biskupstva 5 

Ibidem platea Gÿeork vocata ad Arcem Nittra ulica Ďurková 12 
Ibidem Baratok vczaya monachorum 
Posoniensium Mníšska (neskôr Ondrejova) ulica 14 
Parwcza nobilium Párovce 18 
Zokolocz nobilium Sokolovce 7 
Tepkocz nobilium Ťapkovce 8 
Kamocha nobilium Komoča 4 
   
Processus Andreae Bossanÿ Judlium.   
Zalakwz nobilium Sokolníky 26 
Brattkocz nobilium Bratkovce (?) 3 
Mehnÿe dominorum Forgach  Mechenice 51 
Beed nobilium Bádice 21 
Also Elefantt nobilium Dolné Lefantovce 34 
Felseo Elefantt nobilium Horné Lefantovce 36 
Ibidem Kÿsvcza nobilium Malá ulica 21 
Nagÿ Apon nobilium Veľké Oponice 33 
Zwliocz capituli Nitriensis Súlovce 45 
Kowarcz nobilium Kovarce 78 
Zeolchen nobilium Solčany 62 
Chalad nobilium Čeľadice 22 
Zerdahel nobilium Nitrianska Streda 23 
Praznocz nobilium Práznovce 18 
Krenche nobilium Krnča 21 
Kwttnÿa nobilium Kutňa (?) 14 
Czÿzich nobilium Čížik 6 
Nagÿ Bossan nobilium Veľké Bošany 39 
Kÿs Bossan nobilium Malé Bošany 17 
Hornÿa nobilium Horňany 6 
Teokeswÿffalw nobilium Klátova Nová Ves 54 
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Janoffalwa nobilium Janova Ves 12 
Jeskoffalwa monialium Tÿrnaviensium Ješkova Ves (okr. Partizánske) 20 
Kÿs Kolos earundem Malý Klíž 37 
Nagÿ Kolos earundem Veľký Klíž 25 
Hÿnoran Archiepiscopatus Strigoniensis Chynorany  62 
Nedanocz nobilium Nedanovce 36 
Krazna nobilium Krásno 20 
oppidum Sambokrett nobilium Žabokreky nad Nitrou 50 
Kÿs Belicz dominorum Forgach Malé Bielice  21 
Nagÿ Belicz eorundem Veľké Bielice 31 
Nawoÿocz nobilium Návojovce 21 
Nedassocz nobilium Nedašovce 23 
Zkachian ad Nittra Skačany  73 
Hradisthia ad idem Hradište  38 
Also Weztenicz ad idem Dolné Vestenice 42 
Felseo Weztenicz ad idem Horné Vestenice 36 
Dwornÿk ad idem Dvorníky nad Nitricou 43 
Raczich ad idem Račice 39 
Zwchian ad idem Nitrianske Sučany 76 
Dÿwekwÿffalw nobilium Diviacka Nová Ves 38 
Verben nobilium Vrbany 5 
Basthianka nobilium Baštianka 2 
Zomorfalwa nobilium Somorova Ves 4 
Dÿwek nobilium Diviaky (nad Nitricou) 26 
Macho nobilium Mačov 10 
Kristhanffalwa nobilium Kršťanová Ves 10 
Rudna nobilium Nitrianske Rudno 27 
Banka nobilium Banky 7 
Lehota nobilium Rudnianska Lehota 8 
Lesthien nobilium Liešťany 8 
Dobrochna nobilium Dobročná 11 
Temes nobilium Temeš 3 
Chawoÿ nobilium Čavoj 14 
Bela nobilium Valaská Belá 37 
Newigien nobilium Nevidzany 15 
Zech nobilium Seč 14 
Koztolna nobilium Kostolná Ves 8 
Dlwsin nobilium Dlžín 13 
Felseo Swtocz nobilium Horné Šútovce 9 
Also Swtocz nobilium Dolné Šútovce 8 
Koczwr nobilium Kocurany 18 
Apatthi prope Baÿmocz ad Nittra Opatovce nad Nitrou  35 
oppidum Baÿmocz Bojnice 117 
Lazan ad Baÿmocz Lazany  38 
Kanianka ad idem Kanianka 19 
Porwba ad idem Poruba  34 
Czeh ad idem Malinová 31 
Twzÿna ad idem Tužina 77 
Gaÿdiell ad Baÿmocz Kľačno  109 
Maÿzellÿ nobilium Vyšehradné 21 
Zolka praepositurae Twrocziensis Solka 10 
Praweniecz nobilium Pravenec 23 
Polwz ad Baÿmocz Poluvsie  8 
Nemett prona ad idem Nitrianske Pravno 121 
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Brezen ad idem Brezany (okr. Prievidza) 47 
Nedosser ad idem Nedožery (okr. Prievidza) 31 
Kÿs Chawchia ad idem Malá Čausa 24 
Lÿpnik nobilium Lipník 24 
Hrenowecz ad Baÿmocz Chrenovec 21 
Jalowecz ad idem Jalovec 19 
Brwzno ad idem Brusno (okr. Prievidza) 17 
Raztochna ad idem Ráztočno 62 
Hendlÿowa ad idem Handlová 182 
Morowna ad idem Morovno 14 
Hradecz ad idem Hradec 13 
Nagÿ schiawchia ad idem Veľká Čausa 22 
Neczpall ad idem Necpaly 14 
oppidum Preogÿe ad idem Prievidza 169 
Preogÿe Nagÿ Lehota ad idem Veľká Lehôtka 14 
Preogÿe Kis Lehota ad idem Malá Lehôtka 4 
Kaash ad idem Koš 45 
Czÿgell nobilium Cigeľ 31 
Lazkar nobilium Laskár 13 
Zebedras nobilium Sebedražie 36 
Kÿs Paplehota nobilium Malá Lehota (okr. Prievidza) 23 
Nagÿ Paplehota nobilium Veľká Lehota (okr. Prievidza) 37 
Nowak nobilium Nováky 60 
Felseo Lelocz nobilium Horné Lelovce 11 
  
In eiusdem Judlium processu Pagi antea 
non dicati:  

 

Beznakfalwa nobilium Besnákova Ves 4 
Jeskoffalwa nobilium Ješkova Ves (okr. Prievidza) 9 
Lownÿcza nobilium Lomnica 10 
Twrchan nobilium Turčianky 23 
Bachkaffalwa nobilium Baštín 6 
Also Lelocz nobilium Dolné Lelovce 23 
Lehota sub Kemeniecz nobilium Podhradie (okr. Prievidza) 22 
Dwbnÿcza  ad Baÿmocz Dubnica (okr. Prievidza) 12 
Kÿs Apon nobilium Malé Oponice 10 
   
Processus Stephanj Gereczÿ Judlium:   
Lakachÿ ad Nittra Lukáčovce 53 
Ibidem nobilium časť patriaca šľachte 17 
Paztoh ad Galgocz Pastuchov 86 
Also Attrak nobilium Dolné Otrokovce 58 
Also Wassard nobilium Dolné Trhovište 34 
Dolÿna nobilium Dolina (?) 4 
Martonffalwa nobilium Martinova Ves (?) 13 
Felseo Wassard nobilium Horné Trhovište 21 
Felseo Mereche nobilium Horné Merašice 11 
Also Mereche ad Topolchan Dolné Merašice 9 
Chermen nobilium Čermany 41 
Bodok nobilium  Horné Obdokovce 30 
Paczolaÿ nobilium Obsolovce 19 
Sarlwska nobilium Lužany 18 
Chÿtar nobilium Horné Štitáre 25 
Septenczwÿffalw nobilium Hajná Nová Ves 27 
Teokeold ad Galgocz Tekolďany 13 
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Felseo Attrak nobilium Horné Otrkovce 54 
Dÿos nobilium Orešany 29 
Zwerbicz nobilium Svrbice 24 
Felseo Sook nobilium Šalgovce 59 
Ardanocz ad Nittra Ardanovce  13 
Ibidem capituli Nittriensis časť patriaca Nitrianskej kapitule 11 
Bzÿncz ad Tapolchan Bzince  16 
Radossnÿa ad Nittra Radošina  109 
Saarffeo nobilium Nitrianska Blatnica 102 
Feolseo Behenÿcz ad Tapolchan Horné Behince 18 
Keozepseo Behenicz nobilium Stredné Behince 8 
Also Behenÿcz nobilium Dolné Behince 8 
Kÿsffalw nobilium Vieska 12 
Kÿs Repen nobilium Malé Ripňany 25 
Nagÿ Repen nobilium Veľké Ripňany 68 
Nessete nobilium Nežatice 18 
Pwspeokffalwa ad Nittra Biskupová  16 
Felseo Kaap nobilium Horné Kapince 9 
Also Kaap nobilium Dolné Kapince 17 
Kÿs Wÿlak nobilium Malé Zálužie 36 
Assa Kwrtt nobilium Nové Sady 20 
Zÿll ad Nittra  Sila  16 
Chab ad idem Čab 19 
Kÿs Suran nobilium Šurianky 27 
Nagÿ Zwlÿan dominorum Forgach Veľké Suľany  16 
Kÿs Zwlÿan nobilium Malé Suľany 13 
Kÿs Wÿcsap nobilium Výčapky 11 
Kertocz nobilium Krtovce 22 
Vozokan nobilium 
Lÿpownÿk nobilium 

Vozokany (okr. Topoľčany) 
Lipovník 

24 
40 

Belez nobilium Blesovce 30 
Nagÿ Doworan nobilium Veľké Dvorany 31 
Kÿs Doworan nobilium Malé Dvorany 15 
Baÿna ad Galgocz Bojná 107 
Ẅrmÿncz nobilium Urmince 47 
Nemchÿcz ad Tapolchan Nemčice  27 
Kwzmicz ad idem Kuzmice 8 
Wÿttkocz nobilium Vítkovce 13 
Welwssocz ad Tapolchan Velušovce 23 
Tezar ad idem Tesáre 19 
Zawoda ad idem Závada (okr. Topoľčany) 31 
Prasÿcz ad idem Prašice 60 
Nagÿ Jaacz ad idem Veľké Jacovce 35 
Twerdomez nobilium Tvrdomestice 37 
Zdÿkhawa nobilium Zdychava 2 
Nemechka nobilium Nemečky 13 
Kÿs Wendegh ad Tapolchan Malé Hoste 16 
Nagÿ Wendegh ad idem Veľké Hoste 18 
Zlattnÿk ad idem Zlatníky 31 
Pokhaben ad idem Pochabany 7 
Lÿbihawa nobilium Libichava 8 
Redek ad Tapolchan Riadok 6 
Lehota ad Nittra Chudá Lehota 10 
Apatsi ad idem Livinské Opatovce 10 
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Sÿsow nobilium Šišov 18 
Nagÿlian nobilium Nadlice 38 
Raÿchan nobilium Rajčany 25 
Nagÿ helben nobilium Veľké Chlebany 5 
Kÿs helben nobilium Malé Chlebany 9 
Koros nobilium Krušovce 22 
Onor nobilium Norovce 20 
Nagÿ Beolgÿen nobilium Veľké Bedzany 19 
Kÿs Beolgÿen nobilium Malé Bedzany 7 
Zolchianka nobilium Solčianky 14 
Towarnÿk ad Tapolchan Tovarníky  16 
Oppidum Nagÿ Tapolchan Topoľčany 124 
Hrabor nobilium Chrabrany 31 
Ludan domini Abbatis Ludanice  18 
Falkos Doworan nobilium Dvorany nad Nitrou 25 
Vamoswÿffalw ad Tapolchan Mýtna Nová Ves 17 
Kalmanfalwa nobilium Kamanová 27 
Bellen nobilium Belince 9 
Perezlÿen per totum  Preseľany 74 
Keorttwelÿ nobilium Hrušovany 23 
Lowazÿ nobilium Koniarovce 19 
Nittrawichiap nobilium Výčapy 47 
Vichiap Apathi nobilium Opatovce (okr. Nitra) 22 
Egerzegh Archiepiscopatus Strigoniensis Jelšovce 67 
Kẅkleo nobilium Kyklov 10 
Chekeÿ ad Nittra Čakajovce 35 
Darashÿ ad idem Dražovce 37 
   
In eiusdem iudicis nobilium processu.   
Pagi antea non dicati.   
Vozokan nobilium Vozokany 3 
Zomorffalwa nobilium Somorová 4 
Ablanczkẅrtt nobilium Ablanczkürth (dnes súčasť Nových 

Sadov) 17 
Perk nobilium Perkovce 10 
Forrozegh nobilium Tepličky 22 
Gellenfalwa nobilium Jelenová 8 
Podhragÿa ad Tapolchan Podhradie 41 
Laÿosfalwa nobilium Ľudovítová 5 
Kakasfalwa nobilium Kokošová 6 
Kwttnÿa prope Lwdan domini Abbatis Kutňa (blízko Ludaníc) 6 
Lwdan orphanorum circa Babindaly časť Ludaníc patriaca sirotincu v 

Babindole 6 
Lÿwinia nobilium Livina 16 
Borchan nobilium Borčany 9 
Kÿs Jaacz nobilium Malé Jacovce 14 
Keoczep Jaacz nobilium Stredné Jacovce 2 
   
Processus Raphaelis Frangs Judicis nobilium:   
Kÿs Baab nobilium Malý Báb 31 
Nagÿ Baab nobilium Veľký Báb 38 
Rommanfalwa nobilium Rumanová  11 
Felseo Saagh nobilium Horný Šág (Sasinkovo) 29 
Also Saagh nobilium Dolný Šág (Sasinkovo) 29 
Vdwarnok ad Galgocz Dvorníky 104 
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Baÿnochka ad idem Bojničky 39 
Pwztakẅrtt ad idem Pusté Sady 23 
Oppidum Sempte Šintava 133 
Pattha ad idem Pata 53 
Soporni ad idem Šoporňa 69 
Keopeost nobilium Hájske 16 
Also Wettche nobilium Dolná Veča  11 
Felseo Wettche nobilium Horná Veča  10 
Hozzwfalw ad Sellÿe Dlhá nad Váhom 33 
Kÿralffalwa ad idem Kráľová nad Váhom 44 
oppidum Sellÿe Šaľa 175 
portio quaedam possessionis Deakÿ časť patriaca k Diakovciam 28 
Felseo Tornocz nobilium Horný Trnovec nad Váhom 18 
Also Tornocz nobilium Dolný Trnovec nad Váhom 13 
Hettmenÿ nobilium Hetméň 12 
Farkasd nobilium Vlčany 76 
Negÿed ad Nittra Neded 54 
Czabaÿ nobilium Cabaj 61 
Mochonok ad Nittra Močenok 90 
Kÿralÿ ad idem Horná Kráľová 50 
Chiapor ad idem Čápor 28 
Ẅreogh ad idem Jarok 58 
Vÿlak ad Galgocz Veľké Zálužie 117 
Lehota nobilium Lehota 33 
Nagÿ Sook nobilium Šók 35 
Zeleocze nobilium Selice 13 
Salgo nobilium Svätoplukovo 19 
Tormos ad Nittra Chrenová 38 
Tardoskeddj Archiepiscopatus Strigoniensis Tvrdošovce  74 
Kerezthur dominorum Forgach Kerestúr (okr. Nitra) 9 
Magÿer nobilium Palárikovo 7 
Gwgh Archiepiscopatus Strigoniensis Gúg 9 
Nÿarhid eiusdem Nyárhíd 36 
Waarad dominorum Forgach Nitriansky Hrádok  17 
Egÿhaazzegh eorundem Kostolný Sek 22 
Swran eorundem Šurany 38 
Nagÿ Zeegh eorundem Veľký Sek 39 
Molomszegh nobilium Mlynský Sek 7 
Mezeokesÿ dominorum Forgach Poľný Kesov 19 
Komÿathj eorundem Komjatice 109 
Irmellÿ nobilium Urmín (Mojmírovce) 110 
Lÿwkÿ Capituli Nittriensis Lúky (okr. Nitra)  14 
Nagÿffalw eorundem Veľká Ves (okr. Nitra) 24 
Berench eorundem Branč 48 
Nagÿ Keer Archiepiscopatus Strigoniensis Veľký Kýr  37 
Keer Apathi eiusdem Malý Kýr 10 
Nagÿ Czeten et Kÿs Czeten eiusdem Veľký Cetín a Malý Cetín 101 
Arkws Capituli Nittriensis Ardanovce (?) 2 
Vÿffalw eiusdem Nová Ves (?) 15 
Iwanka nobilium Ivanka pri Nitre 50 
Chehÿ capituli Strigoniensis Čechynce 31 
Also Chornok dominorum Forgach Dolný Černík 24 
Felseo Chornok eorundem Horný Černík 13 
Vaÿk eorundem Vajka nad Žitavou 18 
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Ezdege eorundem Mojzesovo 20 
Nagÿ Emeoke nobilium Veľké Janíkovce 42 
Kÿs Emeoke ad Nittra Malé Janíkovce 18 
Ondodh prepositurae Vÿheliensis Andovce 18 
Feodemes dominorum Forgach Úľany nad Žitavou 21 
Nagÿ Hind nobilium Veľké Chyndice 22 
Chÿtar dominorum Forgach Štitáre 33 
Gÿmes eorundem Jelenec 58 
Ledecz Archiepiscopatus Strigoniensis Ladice 52 
Gerencher Capituli Strigoniensis Nitrianske Hrnčiarovce 46 
Pogran capituli Nittriensis Pohranice (časť patriaca Nitrianskej 

kapitule) 6 
Ibidem Archiepiscopatus Strigoniensis časť patriaca Ostrihomskému 

arcibiskupstvu 27 
Ibidem Capituli Strigoniensis časť patriaca Ostrihomskej kapitule 26 
Ibidem ad Nittra časť patriaca Nitrianskemu hradu 7 
Ibidem dominorum Forgach časť patriaca Forgáčovcom 10 
Kolon nobilium Kolíňany 59 
Kaalaz dominorum Forgach Klasov 31 
Gÿarmatt eorundem Golianovo 45 
Bodok ad Nittra Dolné Obdokovce 21 
Chalad nobilium Čeľadice 23 
Gezthe nobilium Hosťová 18 
Kernÿe dominorum Forgach Krňa (?) 16 
Gÿarak eorundem Kmeťovo 19 
Sÿre ad Nittra Žirany 47 
Baankezÿ dominorum Forgach Bánov 17 
  
In eiusdem Judicis Nobilium processu Pagi 
antea non dicati:  

 

Pogran nobilium Pohranice (časť patriaca šľachticom) 6 
Felseo Keoreosken nobilium Horné Krškany 12 
Also Keoreosken nobilium Dolné Krškany 15 
Salgo prope Nemeskwrtt Šalgočka  16 
Ondroh nobilium Ondrochov 10 
Sempta Wÿwarasz  Šintava Nové Mesto 43 
Nemeskwrtt nobilium Zemianske Sady 7 
Kÿs Hÿnd nobilium Malé Chyndice 26 
Zenttmÿhalÿwr nobilium Svätý Michal 18 
Babindal nobilium Babindol 12 
Kÿs Manÿa nobilium Malá Maňa 9 
Martonfalwa nobilium Martinová (okr. Nitra) 7 
Newer nobilium Neverice 9 
Kosztolÿan dominorum Forgach Kostoľany pod Tribečom 14 
Dÿchke nobilium Dyčka 8 
Also Zeoleos nobilium Dolný Vinodol 11 
Felseo Zeoleos nobilium Horný Vinodol 15 
Gergelÿfalwa nobilium Gergeľová 9 
Kÿs Keer nobilium Malý Kýr 3 

 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598. In Štúdie o dejinách. Historia 
nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 144-154. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> 
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Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva1 
 
Eva Benková (ed.) 
 
Edičné poznámky 

 
Originály transkribovaných archívnych dokumentov sú uložené v Slovenskom 

národnom archíve v Bratislave, vo fonde Panstvo Červený Kameň 1. Jednotlivé dokumenty sú 
systematicky fóliované v rámci konkrétnych úložných jednotiek (fasciklov, resp. škatúľ). 
Po obsahovej stránke ide o dispozíciu pre oberačku, súpis panských vinohradov a pracovnú 
zmluvu medzi vincúrom a hospodárskou správou panstva. 

Dispozícia pre oberačku z roku 1791 chronologicky rozvrhuje vinobranie 
v prídomových vinohradoch a vinohradníckych honoch v extraviláne chotárov jednotlivých 
mestečiek a dedín na červenokamenskom panstve. Regulácia oberania viniča vyplývala 
z princípu subordinácie, t.j. najprv sa oberačka začala vo vinohradoch richtára, prísažných 
a viničných majstrov, cirkvi, príp. vinohradoch, ktorými disponovali členovia rady mesta 
Trnavy a ostatní mešťania z tohto slobodného kráľovského mesta, následne pokračovala 
v panských vinohradoch a nakoniec boli oprávnení vykonať zber úrody aj poddaní 
vo vinohradoch prináležiacich k usadlostiam, ktoré užívali. Napriek stručnému obsahu 
dokument poskytuje základný prehľad o lokalizácii pálfiovských vinohradov v konkrétnych 
sídlach domínia. Na konci 18. storočia vlastnili tunajší zemepáni vinohrady v Častej, Suchej 
nad Parnou, Borovej, Budmericiach, Doľanoch, Vištuku a Dolných Orešanoch. 

Druhý prepisovaný archívny prameň pochádza z roku 1773 a ide o súpis panských 
vinohradov. Nomenklatúra všetkých vinohradov pod správou domínia umožňuje na základe 
komparácie s kartografickým materiálom a inými písomnými prameňmi identifikovať 
umiestnenie predmetných vinohradníckych záhonov. Súpis uvádza rozlohu vinohradov 
v tzv. kusoch (nem. Stücke), hoci v 18. storočí sa plocha vysadená viničom merala 
v kopáčoch vinohradov. 

Posledný dokument z roku 1761 predstavuje vzorový príklad pracovnej zmluvy 
uzavretej medzi správou panstva Červený Kameň a námezdným vinohradníckym robotníkom 
(vincúr, nem. Bestandler). 
 
Zásady prepisu 
 

Z hľadiska grafickej úpravy prepisu sa snažíme dodržať formálne členenie pôvodného 
textu. 

Interpunkciu používame podľa myšlienkového obsahu a významu viet. Rešpektujeme 
pravopisný a gramatický úzus doby vzniku prameňov. Vo všeobecnosti sa usilujeme iba 
o minimálne zásahy do pôvodného textu. Ide najmä o písanie veľkých, resp. malých litier 
podľa súčasných pravidiel latinského, nemeckého a maďarského jazyka. Priamo v texte 
rozpisujeme a kurzívou v okrúhlych zátvorkách pri ich prvom výskyte uvádzame plné znenia 
skrátených slov. Litery ÿ, ý, ö, ő, ü, ű píšeme jednotne v tvare ÿ, ö, ü. V prípade mien 
šľachticov používame ich dobový tvar. 

V poznámkovom aparáte uvádzame pri lokálnych názvoch dnešné pomenovania 
jednotlivých sídel a okres, do ktorého v súčasnosti administratívne prislúchajú. 

Pre určenie poradia jednotlivých dokumentov sme zachovali numerickú postupnosť 
úložných jednotiek. 
                                                 
1 Edícia prameňov je výstupom projektu „Agrikultúra Malých Karpát v 17. a 18. storočí – výskum archívnych 
prameňov k dejinám vinohradníctva a vinárstva na panstve Červený Kameň“ – Grant Univerzity Komenského 
č. UK/518/2012. 



HISTORIA NOVA  6 

 156

Edícia textov 
 
Dispozícia pre oberačku vo vinohradníckych honoch na panstve Červený Kameň z roku 
1791 
 

Originál je napísaný na oboch stranách jedného listu papiera v latinskom jazyku. 

Je uložený v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, vo fonde Panstvo Červený Kameň 1, 

pod inventárnym číslom 760, v škatuli číslo 174. Je označený ako fólia 15. 

 

(fol. 15) 

Anno 791 die 2. 8.bris in castello Szuhensi seqvens est facta dispositio vindemialis 

in promonthoriis i. (incliti) dnÿ (dominii) Vőrősskeő2. 

 

Csasta3  

13. 8.bris iudex, iurati, mmgri (montium magistri)  

14. do dnium (dominium) R. P. (Rudolphi Palffy)       hortenses 

16. do in communi 

 

17. iudex, iurati, mmgri, ecclesia 

18.o dnia (dominia)                            in promonthorio 

22.o in communi 

 

Kapolna4 

17. 8.bris ecclesia, iudex, iurati 

18. do in communi 

 

Szuha5 

12. 8.bris dni (domini) senatores et c. (ceteri) Tyrnav. (iae) 

13. do in communi                                       Rozsa hegy 

10.o do iudex, iurati, mmgri 

11. do dominia                           Spigl et Jungberg 

12. do in communi 

                                                 
2 Panstvo Červený Kameň. 
3 Častá, okres Pezinok. 
4 Kaplná, okres Senec. 
5 Suchá nad Parnou, okres Trnava. 
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Borowa6 

10.o 8.bris iudex, iurati, mmgri 

11.o do dominia                            hortenses 

13. do in communi 

14.o do ecclesia, iudex, iurati, mmgri 

14. do dominia                                        in promontorio 

16. do in communi 

 

Pudmericz7 

10.o 8.bris iudex, iurati et c. 

11. do in communi novas 

 

15. do iudex, iurati, mmgri et c.  

16. do dominium R. P.                  in promontorio 

17. in communi 

 

Ompitall8 

11. 8.bris iudex, iurati, mmgri et c.  

12. do dnium F. P. (Francisci Palffy) hortenses 

13. do in communi 

14. do iudex, iurati, ecclesia, mmgri 

15. do dominia  in promontoria 

18.o do in communi 

 

 

(fol. 15v) 

Longovilla9 

14.o do iudex, iurati, mmgri 

15. 8.bris in communi  promonth. 

 

 
                                                 
6 Borová, okres Trnava. 
7 Budmerice, okres Pezinok. 
8 Doľany, okres Pezinok. 
9 Dlhá, okres Trnava. 
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Dubowa10 

13.a 8.bris iudex, iurati, mmgri 

14. do in communi  hortenses 

19. 8.bris iudex, iurati, mmgri 

20.a do mmgri, dnia  promonth. 

24. in communi 

 

Vistuk11 

14.o 8.bris iudex, ecclesia, iurati, mmgri. in antiquo 

15. do in communi 

20. do iudex, iurati, mmgri   

22. do dominia   in novis 

25. do in communi 

 

Alsó Dióss12 

19.o 8.is iudex, iurati 

20. do in communi   novas 

23. do ecclesia, iudex et iurati 

24. do dominia   in promonth. 

28.o do in communi 

 

Kossolna13 

17. 8.bris iudex, iurati 

18. do in communi 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Dubová, okres Pezinok. 
11 Vištuk, okres Pezinok. 
12 Dolné Orešany, okres Pezinok. 
13 Košolná, okres Trnava. 
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Originál je napísaný na oboch stranách jedného listu papiera v nemeckom jazyku. Je 

uložený v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, vo fonde Panstvo Červený Kameň 1, 

pod inventárnym číslom 760, v škatuli číslo 174. Je označený ako fólia 13.14 

 

(fol. 13) 

Anno 1791 den 2.ten October ist in Dürnbacher Kastell folgenden Weinloβens Verordnung und 

Anstalten für in der Pÿberspurger Herrschafft befindlichen Weibergen getrofen und 

festgesetzt worden. 

 

Schattmansdorf 

13. 8.ber der Richter, Geschwornen und Bergmeisters 

14.o 8.ber gnäd.(ige) Herrschafft R. P  in die Hofweingarth.(en) 

16.o do in gemeindschafftlichen  

17.o 8.ber der Richter, Geschwornen, die Kirche und Bergmeister 

18.o do die gnäd. Herrschafften   in den Gebürg 

22.a do in gemeindschafftlichen  

 

Kappeln 

17.o 8.ber die Kirche, Richter und Geschwornen 

18.o do in gemeindschafftlichen 

 

Dürnbach  

12.o 8.ber die Rathsherrn der k. (öniglichen) Freÿstadt Tÿrnau und übrige 

13.o do in gemeinschafftlichen    Rozsa hegy 

10.o do der Richter, Geschwornen und Bergmeisters 

11. do die gnäd. Herrschafften                                           Spigl und Jungberg 

12.o do in gemeindschafftlichen 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ide o nemeckú mutáciu dispozície pre oberačku vo vinohradníckych honoch na panstve Červený Kameň 
z roku 1791. 
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Borowa 

10.o 8.bris der Richter, Geschwornen und Bergmeister 

11.o do die gnäd. Herrschafften   in Hofweingarth. 

13.o do in gemeindschaftlichen  

14.o do die Kirche, Richter, Geschwornen und Bergmeisters 

14.o do die gnäd. Herrschafften  in den Gebürg 

16.o do in gemeindschaftlichen 
 

Pudmeritz 

10.o 8.ber der Richter, Geschwornen et c. (eteri) 

11.o do in gemeindschafftlichen  

15.o do der Richter, Geschwornen, Bergmeister et c.  

16.o do der gnäd. Herrschafft R. P. in den Gebürg 

17.o do in gemeindschafftlichen 

 
(fol. 13v) 

Ompitall 

Den 10.o 8.ber der Richter, Geschwornen und Bergmeisters 

Den 12. 8.ber der Herrschafft F. P. Hofweingarth. 

        13.o do in gemeindschafftlichen  

 14.o do der Richter, Geschwornen, Kirche und Bergmeisters 

        15.o do Herrschafften in den Gebürg 

        18.o do in gemeindschafftlichen 

 
Langendorf  

Den 14.o 8.ber der Richter, Geschwornen und Bergmeisters  

Den 15. do  in gemeindschafftlichen in den Gebürg 

 
Dubowa 

Den 13.o 8.ber der Richter, Geschwornen und Bergmeisters 

        14. o 8.ber in gemeindschafftlichen Hofweingarth. 

 
    19. do der Richter, Geschwornen und Bergmeisters  

        20.o do die Herrschafften                                                 in den Gebürg 

        21. do in gemeindschafftlichen 
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Vistuk  

Den 14. 8.bris der Richter, Kirche, Geschwornen und Bergmeisters 

        15.o 8.ber in gemeindschafftlichen in alten Weingarten 

        20.o do der Richter, Geschwornen und Bergmeisters   

        22.o do die gnäd. Herrschafften in neüen Weingarten 

        25.o do in gemeindschafftlichen 

 

Untere Nuβdorf 

Den 19.o 8.ber der Richter und Geschwornen 

        20.o do in gemeindschafftlichen                 in neüen Weingarten 

        23.o do die Kirche, Richter und Geschwornen 

        24.o do die gnäd. Herrschafften                           in den Gebürge 

        28.o do in gemeindschafftlichen  

 

Köβelsdorf 

Den 17.o 8.ber der Richter und Geschwornen  

Den 18. October in gemeindschaftlichen  Dubnikÿ 
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Súpis panských vinohradov na Červenokamenskom panstve z roku 1773 
 
Originál je napísaný na oboch stranách jedného listu papiera v nemeckom jazyku. 

Je uložený v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, vo fonde Panstvo Červený Kameň 1, 

pod inventárnym číslom 773, v škatuli číslo 177. Je označený ako fólia 18. 

 
(fol. 18) 

Anno 1773. auf Pÿberspurg 

Specification deren samentlichen herrschafftlichen Weingarten. Als.  Stuckh 

 

In Schattmanstorffer Teren 

beÿn obern Herrschafft Hauβ        1 

beÿn untern Herrschafft Hauβ        2 

Gillische Weingarten        1 

so genante Speth        1 

Nova Hora        1 

Rusova        1 

Groβe Junak auf der Dubawaner Seithen      1 

Klein Junak deto        1 

Sarga Berg deto        1 

so genante Hofferskÿ        1 

beÿn Brückl        1 

 

In Ottenthaller Teren 

Stara Hora        1 

In Achtl genandt        1 

Bodworna        1 

Klein Teüchtl        1 

Groβ Teüchtl        1 

 

In Longendorffer Teren 

so genante Laÿtna        1 

 

In Nustorfer Teren 

so genante Schajba        1 
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In Dürnbacher Teren 

so genante Spigl        1  

Krefften 2 Stuckh seÿnd angebauet worden      - 

       Latus 20 

 

(fol. 18v) 

In Zwoncsiner Teren 

Vessela genant seÿnd angebauet worden 5 Stuck     - 

 

In Borowaner Teren 

dortige Krefften genant        1 

so genante Groβe Weingarten        1 

Hofweingarten        4 

Spigl oder Gillische genant        1 

 

In Pudmerizer Teren 

Kleine Krefften        1 

Groβe Spiegl        1 

 

In Vistuker Teren 

Neün Weingarten genant        2 

 

In Dubawaner Teren 

Kapelner Virtl        1 

Untern Teüchtl        1 

Obern Teüchtl 1 

Untern Koligran 1 

Obern Koligran 1 

Klein Kolch gruben 1 

         Summa 36 
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Zmluva panstva s vincúrom Jánom Garbarom z roku 1761 

 

Originál je napísaný na papieri v nemeckom jazyku. Je uložený v Slovenskom národnom 

archíve v Bratislave, vo fonde Panstvo Červený Kameň 1, pod inventárnym číslom 1105, 

v škatuli číslo 237, časť 5. Je označený ako fólia 40. 

 

(fol. 40) 

Anno 1761  

Convention des herrschaff.(tlichen) Bestandlers Joan.(nis) Garbars, welcher in dem Unteren 

Herrn Haus Weingarthen verrichte fleisige Arbeith zu empfangen haben wirdt, als.15 

 

An bahren Geldt     35 fl. (florenos)16 

Von 630 alten Gruben17    3 fl. 15 d. (denarios) 

        810 neien do a d. 50    4 fl. 5 d. 

Von 3000 Stöckhen spitzen18    60 d. 

Vor           grinen Arbeith19 a d. 10   3 fl. 50 d. 

Vor Steckhen ziehen20 a d. 2    70 d. 

Item Khorn treÿ Metzl      

       47 fl.  

 

Pÿberspurg den 1mo Januar 1761. 

Paull Bellositz Hofrich.(ter) Manu propria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Zmluva sa týka vykonania istých vinohradníckych prác. Bližšie k rozvrhu vinohradníckych a vinárskych prác 
v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pozri: MV SR, Štátny archív Bytča, fond Illésházy Trenčín, Panstvá 
a majetky Košeca, Likava, Rohovce, Svätý Jur, Borovce a Horné Lovčice, Veľké Bedzany, 1648 – 1833, X. – 1. 
Staršie spisy, inventárne číslo 1, škatuľa 1. 
16 Ide o uhorský florén/ zlatý, ktorý obsahoval 100 uhorských denárov. 
17 Kopačka. 
18 Príprava (zašpicatenie) viničných kolov (štekov). 
19 Zelené roboty. 
20 Vyťahovanie viničných kolov. 
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Short Written Historical Sources on the History of the Viniculture and Viticulture 
 
It is evident that primary sources are the best tool for studying history. Nowadays, lots of editions of 
the written economic sources are not at researcher's disposal. 
We have presented three short primary historical sources, which deal with the vinicultural production 
in the Červený Kameň [Red Stone] Castle domain in the Little Carpathians wine region. Namely, the 
disposition for the vintage in the vineyards from 1791 (in Latin and German), the list of the manorial 
vineyards from 1773 and the contract of the domain's administration with one vineyard worker (in 
Slovak vincúr) from 1761. 
These documents are stored in the Slovak National Archive in the archival fond The Domain Červený 
Kameň 1. These are written in German, Latin and some geographical appellatives are Slovak and 
Hungarian. The transcription has been done according to the transcriptional rules of the written 
sources from the early modern period. 
 
Keywords: Červený Kameň Castle domain, viniculture, vineyard, disposition for vintage, 
                    list of manorial vineyards, vineyard worker 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
BENKOVÁ, Eva. Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva. In Štúdie o 
dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 155-165. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> 
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jubileá 
––––––––––––––––––––––– 
 
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963) 
 
Lukáš Krajčír 
 

26. decembra si pripomenieme päťdesiate výročie úmrtia evanjelického kňaza Júliusa 
Dérera. Narodil sa 23. mája 1895 do rodiny evanjelického učiteľa pochádzajúceho 
z Liptovského Svätého Petra. V tejto obci navštevoval ľudovú školu, neskôr prešiel do školy 
v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1905 – 1906 študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku 
a v rokoch 1906 – 1913 v Bratislave. Dérer patril k talentovaným študentom, získaval 
štipendiá a napokon 22. júna 1913 zmaturoval s vyznamenaním. Rozhodol sa pokračovať 
v teologických štúdiách na Teologickej akadémii v Bratislave. 12. júna 1917 bol ordinovaný 
v Balášskych Ďarmotách za kňaza. Ako zborový kaplán pôsobil v rokoch 1917 – 1919 
v Modre. Následne pôsobil až do roku 1935 ako zborový farár v Dačovom Lome. V roku 
1935 sa vrátil do Modry, kde pôsobil do roku 1957 tiež ako farár. Potom mu bol odobratý 
štátny súhlas vykonávať kňazské povolanie. Do svojej smrti pôsobil ako skladník 
v Podzemných stavbách v Bratislave. 

Popri svojej hlavnej profesii bol administrátorom Dunajského seniorátu v rámci 
ktorého sa zaslúžil o vytvorenie 18 presídleneckých cirkevných zborov. Od roku 1923 bol 
zapisovateľom Všeobecnej vnútromisijnej a pastorálnej konferencie. V roku 1947 sa stal 
predsedom Spolku evanjelických a. v. kňazov.1 
 
Kňaz a politika 
 

Na Dérera ideovo vplýval Samuel Zoch. Pôsobil u neho na fare v Modre. Dérer sa 
v medzivojnovom období aktívne angažoval v Republikánskej strane zemedelského 
a maloroľníckeho ľudu. V rámci tejto strany obhajoval jej celoštátnu politiku vrátane 
presadzovanej idey jednotného československého národa. Napriek tomu si však uvedomoval 
aj chyby a nedostatky vládnej politiky a otvorene kritizoval pretrvávajúci centralizmus. Bol 
zástancom dôsledného uvedenia regionalistického konceptu verejnej správy na Slovensku. 
Vychádzal z reality, ktorú zažil počas svojho viac ako 15 ročného pôsobenia v málo 
rozvinutom Honte a priľahlom Novohrade. 

Dérer si uvedomoval citlivé vnímanie politického angažovania evanjelických kňazov. 
Ako aktívny člen agrárnej strany sa snažil verejne obhájiť svoje politické angažovanie. Podľa 
neho Boh káže, aby každý z jeho služobníkov vplýval na všetko, čo k životu patrí. Do tohto 
rámca vsadil Dérer aj politiku. Považoval ju za dôležitý nástroj ako aktívne hájiť záujmy ľudí 
v prípade, ak práca svetských činiteľov má ďaleko od naplňovania potrieb ľudí. Považoval 
za prirodzené ak sa kňaz snaží pomôcť utláčaným, či znevýhodňovaným ľuďom. Svoje 
presvedčenie vyjadril jasne – kňaz bol pastier, vodca, politik v minulosti a „veľmi by sme sa 
nedôsledností dopustili, ak by sme už viac nechceli byť vodcom nášho ľudu a upravili ho 
v politickom ohľade na iných.“2 

V medzivojnovom období bola na Slovensku pomerne stále živá myšlienka 
jednotného slovenského postupu v politike, či už cez spoluprácu, predvolebné bloky, alebo 
utvorenie celonárodnej strany. Július Dérer patril tiež k zástancom tohto trendu, no napriek 
                                                 
1 ŠEFRANKO, Martin (ed.). Július Dérer. Pamiatka najsmutnejšia. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012, s. 155-
156. 
2 DÉRER, Július. Slovenský evanjelický kňaz a jeho politické pôsobenie. In ŠEFRANKO, Martin (ed.). Július 
Dérer. Pamiatka najsmutnejšia. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012, s. 92. 
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tomu si uvedomoval realitu stavovského delenia spoločnosti i politiky. Na zjednotenie 
Slovákov sa pozeral hlavne cez náboženskú rovinu. Veril, že v jednote sa budú dať 
aktívnejšie brániť kresťanské hodnoty Slovákov pred vplyvom rôznych, v jeho vnímaní, 
západných ideových prúdov. Očakával aj skorú úpravu pomeru štátu k cirkvi. Silný 
a jednotný hlas kresťanstva považoval za účinný nástroj pri vytváraní vzájomného konsenzu 
medzi oboma stranami. Konfesionálne hľadisko v myšlienke zjednotenia politického spektra 
u neho rezonovalo aj v časoch Zvolenského manifestu. Ako jeden z mála agrárnikov uviedol 
možnosť spoločného postupu s HSĽS za predpokladu, že ľudáci vykonajú hlboké 
vnútrostranícke reformy, z postu predsedu odstúpi Andrej Hlinka a nastúpi nová, liberálnejšia 
a zmierlivejšia generácia politikov.3 

Július Dérer bol aktívnym politikom na regionálnej a neskôr i celoslovenskej úrovni. 
V prvej polovici 20. rokov bol poslancom župného zastupiteľstva vo Zvolene a neskôr 
krajinským poslancom v Bratislave. Za tento čas si pomerne jasne vyprofiloval svoje 
základné programové tézy. Tie vychádzali z jeho osobných skúseností v oblasti hospodárstva 
a sociálnej problematiky obyvateľstva. Všetky tieto roviny vnímania vychádzali jednoznačne 
z jeho niekoľkoročného kňazského pôsobenia v Hornom Dačovom Lome. Uvedomil si, 
že mnoho vecí v novom štáte nefunguje podľa predstáv a v Hontianskom kraji boli problémy 
viacnásobne komplikovanejšie. Ťažké životné situácie miestnych obyvateľov, hospodárske 
a komunikačné problémy ho nútili sa zamyslieť nad možnými riešeniami.4 

U Júliusa Dérera sa tak percepcia slovenskej otázky často zužovala na regionálne 
posudzovania (napr. Hontu a Novohradu). Publikoval na túto tému viacero článkov 
v regionálnom časopise Pluh. Všetky svoje myšlienky a nápady postupne zhrnul 
do uceleného, priam predvolebného programu poslanca. Práca, poriadok, regióny – sú tri 
základné piliere Dérerovho niekoľkoročného premýšľania. Pod prácou si predstavoval 
možnosť dať zamestnanie všetkým občanom, ktorí skutočne chcú pracovať. Bol presvedčený, 
že v štáte je práce dosť, len ju treba nájsť a rozdeliť. Takéto úzkospektrálne vnímanie 
úmyselne smerovalo k úprave dávok v nezamestnanosti. Tie chcel dať iba tým, ktorí pracovať 
nemôžu (napr. invalidi). Držal sa hesla „kto nechce pracovať, nech neje.“ 

Pod heslom poriadok sa dotkol hlavne častých podnikových štrajkov 
v medzivojnovom Československu. Viaceré považoval za zbytočné a umelo vyvolávané 
komunistami za jasným účelom vznietenia revolúcie, ktorá by nastolila diktatúru proletariátu. 
Apeloval teda zvýšiť bezpečnosť, lebo nepokoje podľa neho plodia zlo, neporiadok, chaos 
a poškodenie majetku. 

S veľkým a nepochybne i úprimným záujmom sa snažil obhajovať špecifické záujmy 
regiónov. V jeho prípade išlo najmä o spomínaný Hont, Novohrad, t.j. celý juh stredného 
Slovenska. Apeloval napríklad na kompetentné úrady, aby urýchlene začali s výstavbou 
železničnej siete, požadoval zavedenie automobilovej dopravy, urýchliť prevedenie cestnej 
siete zo súkromných rúk do štátneho vlastníctva. O týchto regiónoch hovoril otvorene ako 
o „najopustenejších“ miestach štátu.5 Bol presvedčený, že ak nepríde k pomoci zo strany 
štátu, územie sa stane najľahšou korisťou iredentistov a bude reálne hroziť odtrhnutie tohto 
územia od republiky. Regionálnym problémom venoval veľa času. Na túto problematiku mal 
prednášku v Prahe. Podľa prianí Dérera aj vzbudila veľká záujem. Celý prednes napokon aj 
vyšiel v periodiku Prúdy. 

Vo svojich úvahách podrobil veľkej kritike daňovú politiku, jej prevádzanie 
a vymáhanie. Odmietal, aby ľudia v roku 1926 platili dôchodkovú daň za roky 1922-25, 
keďže by to miestnym obyvateľom ešte viac skomplikovalo ich nízku životnú úroveň. Videl 
to ako dôsledok politiky ľavicových sociálnych demokratov, ktorí sa takto snažili 
                                                 
3 DÉRER, Július. Reflexie na Rázusove časové poznámky V. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 29. 
4 DÉRER. Július. Slovenské pohraničie na juhu. In Prúdy, roč. 11, 1927, č. 4, s. 233-240. 
5 DÉRER, Július. Štastlivý nový rok. In Pluh, roč. 8, 1928, č. 52, s. 1. 
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vykompenzovať finančné zdroje, ktoré minuli na „veľké, nepotrebné, nezaslúžené výhody“ 
robotníkov.6 

Po vyhlásení autonómie Slovenska na jeseň 1938 a nátlakovom spájaní slovenského 
politického spektra, navrhoval vytvoriť zo Slovenskej národnej strany opozičný subjekt voči 
HSĽS-SSNJ. Bol totiž presvedčený, že ľudáci si netrúfnu zrušiť túto najstaršiu a už do určitej 
miery i tradičnú slovenskú stranu.7 

Július Dérer sa venoval rôznym témam, ktoré sa bytostne dotýkali každodenného 
života občanov Slovenska. K uvedeným treba napríklad dodať, že aktívne sa zasadzoval 
za protialkoholický program.8 V časoch vojnovej Slovenskej republiky sa mu v modranskom 
sirotinci úspešne darilo skrývať židovské deti, začo si po vojne získal obdiv nielen 
na Slovensku, ale aj v samotnej židovskej societe doma i v zahraničí.9 

Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa postupne stal Dérer tŕňom v oku 
vládnej moci. Krok za krokom bol odsúvaný v štáte do úzadia a obviňovaný z rôznych foriem 
boja proti oficiálnemu štátnemu režimu.10 Je iróniou osudu, že na zdiskreditovaní sa podieľali 
i viacerí duchovní z vtedajšej evanjelickej a. v. cirkvi. Zomrel v ústraní na Vianoce v roku 
1963. Je pochovaný na cintoríne pri Kozej Bráne v Bratislave. Jeho odkaz je však stále živý. 
Pre mnohých ľudí je vzorom viery a neutíchajúceho boja za právo a spravodlivosť i v časoch 
veľmi ťažkých a spiatočníckych. 

 

                                                 
6 DÉRER, Július. O tom čo nás bolí. In Pluh, roč. 6, 1926, č. 21, s. 2. 
7 List Júliusa Dérera Ľudovítovi Šenšelovi z 19. novembra 1938. Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice, fond Ľudovít Šenšel, prír. č. 3140/94, 1. škatuľa, 88/38. 
8 DÉRER, Július. Týždeň protialkoholný. In Cirkevné listy, roč. 47, 1933, č. 21, s. 438-440. 
9 DÉREROVÁ, Emília. Náš otec. In ŠEFRANKO, Martin (ed.). Július Dérer. Pamiatka najsmutnejšia. 
Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012, s. 70-71. 
10 Tamže, s. 74. 
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Podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480), 
Varšava, 15. – 17. november, 2012 
 
Adam Mesiarkin 
 

Osobne, doslovne a úprimne som sa v poradí tretej konferencie zo série Colloquia 
Russica nevedel dočkať. V prvom rade určite kvôli avizovanej sústave medzinárodných 
vedeckých osobností a študentov. Mnohí z účastníkov sú stálicami projektu, do tretice dostali 
a prijali pozvanie podeliť sa s kolegami a priateľmi o svoje závery na poli historického 
bádania stredoveku Rusi. V druhom rade to bolo kvôli miestu, kde sa konferencia konala. 
Večerná hmla sadala na mokrú dlažbu Starého Rynku, saxofonista na rohu hral 
pre ojedinelých turistov a človek skutočne nepomyslel na zhon a krik, ktorý storočiami 
sprevádzal trhové miesto, nevnímal nadšenie politických manifestov, a tiež nevidel plamene 
varšavského povstania, ktoré zhltli aj „kamienicu Gizów“, ktorá je dnes sídlom Inštitútu 
Histórie Poľskej akadémie vied. Inštitút je od počiatku súčasťou projektu cez osobu Adriana 
Jusupovića, pôsobiaceho aj na Historickom inštitúte Varšavskej univerzity, ktorý spoločne 
so Štúdiami východnej Európy Varšavskej univerzity predstavujú ďalších domácich 
organizačných partnerov podujatia. Zainteresovaným netreba pripomínať, že motorom 
projektu (naftovým, a čiže vytrvalým a stabilným) je Vitaliy Nagirnyy, ktorý takto 
reprezentuje celý Inštitút Histórie Jagelovskej univerzity v Krakove. Vedecký krúžok 
študentov histórie Jagelovskej Univerzity a Prikarpatská univerzita Vasyla Stefanyka v Ivano-
Frankivsku sú taktiež nedielnou súčasťou organizačnej štruktúry série stretnutí a publikačnej 
aktivity Colloquia Russica. 

Časť zúčastnených pricestovala už v stredu večer, pretože otvorenie bolo naplánované 
na 9. hodinu ráno vo štvrtok. Do vyhradenej úvodnej hodiny sa zmestili príhovory riaditeľa 
inštitútu IH PAN, Wojciecha Kriegseisena, riaditeľa IH UW Dariusza Kołodziejczyka, 
riaditeľa SEW UW Jana Malickiego, veľvyslanca Ruskej federácie Alexandra Nikolajeviča 
Alexejeva, predsedu KNHS UJ Dominika Kadzika a na záver šéfredaktora časopisu Mówią 
Wieki Jarosława Krawczyka. K úvodnej časti patrilo aj ohliadnutie sa za prvými dvoma 
ročníkmi konferencie a prezentácia zborníkov príspevkov z týchto stretnutí. Inauguračná 
prednáška bola zverená profesorke Márte Font z Päťkostolia. Úvodné Priťahovanie 
a odrážanie. Latinská cirkev a tatárske vplyvy na Rusi predznamenalo kvalitu profesorských 
prednášok. Jednotlivé regionálne špecifické prejavy kultúrno-politického a náboženského 
vývoja vyvolané rôznym pôsobením latinskej cirkvi a tatárskej mocenskej nadvlády sú 
inšpirujúcou témou kvôli „búraniu stereotypov“ – jednak témou širokou pre konferenčný 
papier už len kvôli šírke regiónov, ktoré by mala zachytávať. V rovine expanzie latinskej 
cirkvi, rozvoja cirkevných štruktúr a dogmaticko-disciplinárnych regulácii viery sa situácia 
ukazovala trojako: 1, absolútnou negáciou snáh západnej cirkvi a upevnením pozície 
ortodoxie (v širokom zmysle); 2, existenciou dvoch cirkevných systémov; 3, od vzájomného 
preberania niektorých elementov až po existenciu únie. Druhým zaujímavým záverom bol 
pre mňa vplyv daňového systému na vývoj spoločnosti – zároveň v zmysle prenosu 
administratívy – vyberania daní a tiež v praktickom zmysle – nastavenia týchto daní, 
v súvislosti k spomenutej otázke cirkví a čiže zdanenia cirkvi Tatármi (čo sa nedialo). 
Po kratučkej prestávke sa skutočne rozbehol prúd referátov a diskusií. O pol dvanástej otvoril 
prof. Marian Dygo kolo referátov, v ktorom mali zastúpenie dvaja Bratislavčania, Angelika 
Herucová z Historického múzea SNM a Adam Mesiarkin z Katedry slovenských dejín. Obaja 
sa venovali písomným prameňom reflektujúcim mongolský nájazd – útok na Rus, ich edíciám 
a kanálom, obrazu a „odkazu“ Tatárov v poľských, českých a uhorských kronikách. 
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Anglicko-poľsko-ukrajinsko jazyčnú sériu doplnila krakovská doktorandka archeológie 
Monika Kamińska s prameňmi jej fachu bližšími – Archeologické svedectvá mongolských 
nájazdov na ruské mestá v 13. a 14. storočí. Kolo uzavrel Andrij Nosenko z Ivano-
Frankivska. Po krátkej diskusii a ešte kratšom obede si na miesta prednášajúcich znovu sadli 
štyria ľudia, no teraz už zjednotení jednou témou, akoby na mieru ušitou Dariuszovi 
Dąbrowskému, Rus v genealogickom výskume. Dôstojných partnerov mu v diskusii robili 
prof. Voytovič z Ľvova a prof. Tęgowský z Bialystoku. Pokojný rozhovor sa minimálne 
pretiahol a v tesnej následnosti sa pokračovalo štyrmi ukrajinskými a jedným moskovským 
referátom. Idúc od posledného (príspevok Oksany Kominskej z Ľvova sa preniesol na druhý 
deň), Maria Lavrenčenko z Moskvy predniesla príspevok k právnej oblasti, konkrétne 
k otázke dedenia povinnosti starostlivosti o vdovu a dieťa na príklade závetu volyňského 
kniežaťa Vladimírka Vasilkoviča. Spomenutý skutok – akt, bol zasadený do širšieho kultúrno-
historického rámca, poslúžiac si príkladmi napr. severských ság i Starého Zákona. S témou 
histórie práva začal Vadym Aristov z Kijeva, keď sa zameral na porovnanie vzťahu kniežaťa-
patróna a kniežaťa-klienta (čo nie je podľa môjho názoru najšťastnejšia terminológia). Zmena 
spoločenských vzťahov je tu dávaná do súvisu s mongolskými útokmi. Hovoriť ale o širokej 
zmene ekonomicko-sociálnych vzorcov vzťahov je na základe aktuálneho poznania prameňov 
predčasné. 

Séria ukrajinských študentských referátov sa začala otázkou z názvu referátu: Bola 
Halič zničená Mongolmi v roku 1241? (autorom bol Igor Ivaskiv z Ivano-Frankovska). 
Sumarizujúci referát prešiel názory jednak písomných prameňov stredoveku, Haličsko-
Volynským letopisom i západnými kronikami, nálezy a výsledky archeológov, aby sme sa 
vrátili znovu a na začiatok, do slepej uličky. Z rovnakej „dielnie“ a v podobnom ľahšom, 
prehľadnom duchu sa niesol príspevok Volodymyra Stefanyshyna Obnovenie vlády 
Romanovičov na zemi Haličskej a Volynskej po mongolskom nájazde a Vladislava 
Voytsytsjyja z Černivci o Prvom vyzvaní pre Hordu: Politická aktivita černigovského 
kniežaťa Michala Vševolodoviča v rokoch 1243-1246. Po záverečnom zhrnutí prvého dňa sa 
celé osadenstvo prenieslo do neďalekej reštaurácie na spoločnú večeru. Ako to býva zvykom, 
začalo sa s nekonečným reťazcom predslovov a prípitkov, najčastejšie skloňujúc termíny 
spolupráca, stretnutie, priateľstvo a radosť. V rétorike nemohol chýbať ani verejný prísľub 
ďalších stretnutí, na jeseň 2013 v Bydgošči a Toruni a na jeseň 2014 v Levoči. 

Na ďalší deň sa pokračovalo už od 9. hodiny ráno. Na doobedie boli naplánované 
zmiešané kolá referátov doktorandov a študentov, preto sme počuli referát na tému vojenskej 
histórie Vitalija Kalynyčenka, ktorý sa snažil mapovať cesty príchodu a rozšírenia kuše 
na ukážke archeologických nálezov. Nepochodil s tým ale u profesora Vojtoviča. Náš 
absolvent a doktorand Historického inštitútu Masarykovej Univerzity v Brne, Viktor 
Adamovič urobil prierez českých kroník do 14. storočia v súvislosti s vyznačením termínu 
„Rus“ a jeho náplne, čím mnohým hlavne mladším kolegom urobil medvediu službu. 
Byzantské vzory Kijevského žaltára Elžbiety Cukier, doktorandky umenovedy Jagelovskej 
Univerzity v Krakove, upozornili na niektoré prastaré vzorce prítomné vo vizuálnom umení 
Rusi. Nasledovalo tiež rôznorodé, prevažne poľsko-jazyčné kolo referátov doktorandov. 
Historikom slovenských dejín blízky referát predniesla Zofia Brzozowská z Lodži. Na prvý 
pohľad vzdialená téma s názvom Kde je sv. Sofia, tam je Novgorod. Božia Múdrosť 
v politickej ideológii, literatúre a umení Veľkého Novgorodu v 13. až 15. storočí sa stala 
blízkou po rozpamätaní sa na motív Božej Múdrosti v živote Konštantína a tiež na prednášky 
doc. Hurbaniča o herézach a schizmách. Pani Zofia s ľahkosťou zareagovala na všetky 
doplnenia a dodatky z bratislavskej strany a vzájomné porozumenie vyústilo do nadviazania 
neformálnej, no stále odbornej komunikácie. V Novgorode zostal aj príspevok Eleny Tianiny 
z Moskvy o elementoch pohanskej kultúry Novgorodu v 13. a 14. storočí so svedectvom 
archeologických nálezov. V nich vidíme súčasne nové amulety pohanského „charakteru“ 
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(s konskou podobou) so starými symbolickými artefaktami – bleskami, ešte z 10. a 11. 
storočia. Náboženský synkretizmus v rovine každodennosti je dokázaný spoločnými 
náleziskami s kresťanskými aj pohanskými elementami. Marcin Grala z Pápežskej Univerzity 
v Krakove nás referátom o súde s tverským biskupom Eutymiom zaviedol do mikro-histórie 
osobných vzťahov, na ktorých sa dá dokumentovať politická a cirkevná politika ruských 
kniežat prelomu 14. a 15. storočia. Jediný menší nepríjemný moment celej konferencie nastal 
po referáte Adama Czadera, študenta z Krakova. V svojom referáte Diplomatické misie posla 
Fridricha III., Niclasa von Popplau k Veľkokniežatu moskovskému Ivanovi III., súdiac podľa 
reakcie dr. Tomasza Wiślicz-Iwańczyka, používal nevhodne termíny „turanská civilizácia“, 
alebo „vojna tried“. Myslím, že nevhodná bola viac nekonštruktívna kritika ešte pred začatím 
diskusie. Po krátkej prestávke bola pripravená ďalšia z veľkých prednášok, tentokrát docenta 
Andrzeja Janeczka z Inštitútu archeológie a etnológie PAN. Jedna z večných a večne 
zaujímavých, terminologicko-etymologických polemík, a čiže termín „Rus“. Konkrétne 
Červená Rus – peripetie názvu. Autor sa vysporiadal najprv s nám už známymi teóriami 
o udeľovaní „farebných“ mien na základe kočovníckeho vnímania svetových strán, tiež 
s premenlivou náplňou termínu Rus v domácich kronikách. Špeciálne by som doplnil, 
že termín vsja Rus´ viažuci sa k prvému storočiu Kijevského politického organizmu 
(či dokonca k družine Rurika ešte v Škandinávii) pôsobí ako nomen collectivum – ako 
ethnonym. (?) Záverom bolo, že Červená Rus je niečo ako všeobecne uznaná literárna 
konštanta bez jednoznačného historického opodstatnenia. Po obede sa odohral nasledujúci 
„okrúhly stôl“ s účasťou prof. Majorova z Moskvy, dr. Mihalovského z Kijeva 
a dr. Jusupovića z Varšavy. Dynamický a disciplinovaný „ruský“ dialóg sa väčšinou venoval 
„sociálne“ najvyššie umiestneným „objektom“ prosopografického bádania – najvyšším 
úradníkom a ich kariéram. Jeden z pôvodných tvorcov Colloquia Russica, dr. Vytas 
Jankauskas uviedol a moderoval skupinu litovských referátov, (mne) nie veľmi geograficky 
blízkych a chronologicky úplne vzdialených. Kristina Fiodorovaité z Kaunasu (Kovna) 
hovorila o hlbokých mongolských vplyvoch na celú litovskú spoločnosť na príklade textu 
odpisov dokumentov Litovskej Metriky. Kolega Laurynas Šedvydis čítal o udalostiach roku 
1481 – 1482 dotýkajúcich sa Litovského kniežatstva. Sprisahanie rodín proti Kazimírovi 
Jagelovčíkovi a vojenská ofenzíva zo strany Moskvy a Krymského chanátu vyzerá ako jasná 
štruktúra zahranično-politickej mocenskej dohody, nemusíme to prehnane nazývať 
konšpiračnou teóriou. Ivanka Papa z Ľvova sa pridala so Zlatou Hordou ako „katalyzátorom“ 
šírenia vplyvu Gudiminičov na Rusi od druhej polovice 14. storočia. Existencia spoločného 
nepriateľa a náboženská tolerancia mali byť spomenutými faktormi. V referáte sa jednak 
vyskytlo niekoľko nie úplne presných vyhlásení – hlavne pri širších a tiež vágnejších 
termínoch – ruská kultúra je vybudovaná na kultúre Kijevskej Rusi. Doktorandskú časť 
uzavrel pestrý panel referátov z rôznej oblasti historického výskumu Rusi, počínajúc 
Výrobkami ruských remeselníkov v hrobových inventároch poloveckej rodovej aristokracie 
Anety Gołębowskej-Tobiasz, ktorý vyvolal nejednu otázku – možno iba u archeologických 
laikov. (Tiež nedokážem pochopiť, ako je možné, že „Polovec“ je schopný vytvoriť artefakt, 
amulet jedného typu, ale druhý už musí vyrobiť „Rus“, i keď je vyprodukovaný z rovnakého 
materiálu.) Andrij Stasjuk, ktorý absolvoval na Katedre slovenských dejín dvojmesačný 
výskumný pobyt, nevybočil z toho, čo pozná najlepšie, čiže z okruhu svojej doktorskej práce 
venovanej františkánskej misii na Haličskej Rusi. Príspevok sa rozšíril na porovnávaciu 
analýzu s aktivitami v Zlatej Horde. Andrij Żywacziwski z Varšavy preniesol ťažisko znovu 
do inej oblasti, konkrétne do oblasti obchodných stykov s Černomorskou oblasťou. S tým sa 
viaže určite obchod Kaffy a Ľvova a neskôr po obsadení Kaffy osmanskými Turkami, nová 
linka na Moskvu. Doplnením zo štvrtka bol referát Oksany Komynskej, ktorý tematicky 
dokonca zapadol za predchádzajúci. Obchod medzi križiakmi a Haličsko-Volynskou Rusou 
nebol dobrým záverom piatkových referátov. Bohatá téma i dobre spracovaná, nemusí 
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nadchnúť zúčastnených, ak je zle odprezentovaná. Piatkový, náročný deň zakončil neúnavný 
Adrián Jusupović kritikou v poradí posledne menovanej referentky, želaním príjemného 
večera a organizačnými pokynmi, pretože konferencia svoje aktivity preniesla od rána 
na pôdu Historického inštitútu Varšavskej Univerzity. 

Na jej druhom poschodí, o 9. ráno začalo medzinárodne pestré kolo doktorských 
referátov. Ako prvý vystúpil jediný bieloruský zástupca Stsiapan Tsemushau z Mińska. Tieto 
referáty sa svojou dĺžkou neodlišujú, no aspoň tento spomenutý ukázal, že rozdiel sa 
nachádza v kvalite. Transformácia daňového systému po mongolskom nájazde ukázala 
viacero zásadných zmien v systéme organizácie obyvateľstva, jeho spisovania, nové úrady, 
rast daňového zaťaženia v dĺžke 15-tich minút tak ako je to možné. Na rovnakom priestore sa 
usiloval Myroslav Vološčuk predstaviť migráciu Rusov/Rusínov do Uhorska (Turiec, Spiš), 
tentokrát ako následok mongolských nájazdov, od polovice 13. storočia. Vytas Jankauskas 
z Kovna predstavil analýzu nekrológov po bitke nad riekou Vorsklou v roku 1399. 
Veľkoknieža litovské Vitold síce kruto prehral, ale paradoxne mu to prinieslo víťazstvo 
vo vnútropolitických záležitostiach. Po prehre bol prakticky schopný zničiť celú opozíciu 
z ruských území. Referát Timey Bótor o úlohe testamentov na Moskovskej Rusi pred koncom 
14. storočia predniesol Myroslav Vološčuk. Dokumenty sú svedectvom dedičstva, prenosu 
funkcií, podielu majetkov hnuteľných a nehnuteľných medzi údelnými kniežatami. Doktorský 
príspevok Rafała Korczaka z Lodži, Vzťahy medzi Byzanciou a Moskvou za vlády Manuela II. 
Palaeologa bol skôr abstraktom dlhšieho vývoja na poli zahraničnej politiky, než 
predstavením úvah k jej priebehu. Záverečnú hodinovú prednášku pridelili organizátori prof. 
Dariuszovi Kolodziejczykovi, šéfovi Historického inštitútu Varšavskej Univerzity. Vedeli 
veľmi dobre prečo! S heslom „stretnutia civilizácií“ najprv profesor porovnával niektoré 
známe fakty antagonizmu a symbiózy vo vzťahoch Rusi a Zlatej Hordy (neskorších Rusí 
a chanátov). Neskôr prešiel do príkladov na základe archívnych dokumentov diplomatickej 
korešpondencie Krymského chanátu s rôznymi politickými útvarmi Európy, pričom jednotlivé 
dokumenty prednášajúci čítal staroturecky! Celkový zámer bol jednoducho vystríhať sa 
čierno-bieleho videnia a archetypálneho vedeckého vnímania civilizácií. Profesor potvrdil 
skoro 50-ročnú tézu Omeljana Pritsaka, že moskovský „štát“ čerpal svoju legitimizáciu cez 
odvolávanie sa na tradíciu tatársku, i keď jeho cirkev hlásala vojnu s Tatármi. Otázka, či 
Moskva ovládla step v strete civilizácií ako tá vyspelejšia civilizácia, alebo pretože sa 
podriadila jej pravidlám, môže ľahko prejsť do politickej ideologizácie dnešných vzťahov so 
štátmi Strednej Ázie. Po tomto referáte sa skutočne ťažko reagovalo aj tým, čo často 
nenechali suchú niť na prednášajúcich svojimi pripomienkami. 

V rámci zakončenia konferencie, sa v príjemnej atmosfére odohrala prezentácia 
nedávnych výsledkov, publikácií a nových zámerov v oblasti výskumu Rusi. Zúčastnili sa 
takmer všetci prítomní, slovo dostali postupne prof. Vojtovič z Ľvova, prof. Majorov 
z Peterburgu, prof. Font, dr. Jusupović a dr. Nagirny. 

Na konferencii odznelo 23 prevažne doktorandských príspevkov, 3 hodinové 
prednášky a odohrali sa dve diskusie s trojakou účasťou a prezentácia výsledkov a publikácií. 

Každý referát bol podrobený kontrole hlavne z radov služobne starších kolegov a naši 
reprezentanti (ak tak môžme hovoriť o Angelike Herucovej z SNM a Viktorovi Adamovičovi 
z Brna) nezakolísali ani po stránke jazykovej, ani po stránke meritórnej prípravy príspevkov. 
Táto jeseň bola bohatá na konferencie a ak mám porovnať tie s mojou účasťou, Colloquia 
Russica bola udalosťou, ktorá má v sebe nezameniteľnú harmóniu. Septembrový Kongres 
v Krakove bol „monster procesom“ súbežne v 5-tich prednáškových miestnostiach, s hosťami 
od Spojených štátov po Áziu. Cyrilo-metodská konferencia v Nitre bola blízka „našou“ témou 
a tiež skvelou organizáciou. Vo Varšave sa skĺbila vysoká odbornosť, priateľská atmosféra 
a nenásilná plynulosť všetkých oficiálnych aj menej oficiálnych častí programu. 

 



HISTORIA NOVA  6 

 173

anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. 
Praha : Academia, 2011, 2. vydanie, s. 512, ISBN 978-80-200-1991-2 
 
Andrea Námerová (anot.) 
 

V roku 2007 vydalo české vydavateľstvo Academia originálnu a nevšednú knihu. 
Z názvu je jasné, že v nej ide o stravu v pravekej, starovekej a stredovekej spoločnosti. 
Časový rámec je uvedený v názve, ide o pomerne rozsiahly časový úsek, čomu zodpovedá aj 
látka. V roku 2011 Academia vydala už rozšírenú verziu, ktorá má až 512 strán oproti 
pôvodným 360. Autorka publikovala pod svojim menom v spolupráci s rôznymi odborníkmi 
ďalšie knihy, ktoré sa dotýkali jedla a stravovacích návykov v rôznych obdobiach 
a samozrejmosťou sú početné štúdie. Sú to konkrétne – Jak se jedlo ve starověku – Rímská 
kuchařka, Jídlo a pití a Rudolfa II. a Tradiční české kuchařky – Jak se jedlo před Rettigovou. 
Tato kniha je už jej štvrtou monografiou o dejinách stravovania a dovršuje cyklus poznania 
výživy a varenia od počiatku ľudstva po stredovek. Je venovaná najdlhšiemu obdobiu, ako 
sme už písali v úvode. Autorka pracovala s paleobotanickým, osteologickým, 
archeologickým, ale i etnografickým materiálom, pričom v tomto smere bola v pracovnom 
styku s poprednými svetovými odborníkmi. Kniha je vhodná pre odborníkov, ako aj pre 
laickú verejnosť a momentálne je jednou z mála publikácií tohto druhu. Na Slovensku sa 
archeobotanike1 venuje len naozaj málo bádateľov, ktorých si dovoľujeme menovať – Eva 
Hajnalová, Mária Hajnalová a Jana Hlavatá. Čo môžeme v publikácií nájsť? 

Kniha štandardne začína úvodom. Nechýba upozornenie na súvisiace články a štúdie. 
Je predstavený vývoj bádania aj najdôležitejšie informácie, na základe ktorých dnes môžeme 
rekonštruovať stravovacie návyky našich predkov. Kniha je rozdelená na pomerne veľa 
dôležitých tematických skupín. Autorka teda nevydelila kapitoly, sú to skôr tematicky ladené 
celky. Ku každej takejto väčšej téme sú priradené súvisiace predmety záujmu. V publikácií 
figurujú i samostatné „kapitoly“, ktoré si nevyžadujú „podkapitoly“. Medzi ne patria 
napríklad (pôvodné názvy tém sme preložili do slovenčiny) – Ako sa jedlo v staršej dobe 
kamennej, Počiatky pestovania obilia, Hostiny a stolovanie, Jedlo všedného dňa, Neúroda 
a hladomor, Pôsty a odriekanie, Kuchyňa a jej vybavenie, Malé dejiny mlynárstva. Každá 
nová tematika začína prehľadom od najstarších dejín toho-ktorého jedla až po obdobie 
stredoveku. Pre tých, ktorí sa ešte nestihli s zoznámiť s knihou a jej obsahom, vyberáme 
niekoľko tematických okruhov – „Jedlá z obilia a ich história, Naši predkovia neboli 
vegetariáni, Pitie je vždy dôležité, Zelenina v jedálničku a vo zdravovede, korenie 
a pochutiny“. 

Publikácia je písaná živým, jasným a vskutku záživným štýlom. Už sme naznačili, 
že štýl autorky sa pohybuje na rozmedzí populárno-vedeckého až vedeckého charakteru. 
Predpokladáme, že tento kompromis je zámerný s ohľadom na nosnú tému. S určitosťou však 
môžeme potvrdiť, že sa v nej nachádza veľké množstvo relevantných a výskumom overených 

                                                 

1 Hlavným cieľom archeobotaniky je pomocou nálezov rastlinných zvyškov rekonštruovať použitie rastlín 
v historickej spoločnosti. Môžeme tak napr. zistiť, aká forma poľnohospodárstva sa vtedy používala, čo sa 
pestovalo, kedy a ako sa obrábala pôda, ako bola krajina zalesnená alebo aký vplyv mal človek na šírenie rastlín. 
To všetko je možné zistiť až s presnosťou na jeden rok (podľa použitej techniky výskumu).  Zajímané je tiež to, 
že môžeme nahliadnuť do stredovekých kuchárok. Náleziská rastlinných zvyškov môžeme nájsť napr. aj 
v starých studniach. Všetko, čo sa v kuchyni spracováva, totiž nakoniec skončí ako odpad. Môžeme sa tak 
dozvedieť, aké korenie sa vtedy používalo, z akých obilnín sa varila kaša atď. 
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informácií. Ako oživenie pre čitateľa sú uvedené zaujímavé pokusy, ktoré autorka často sama, 
poprípade v spolupráci s ďalšími bádateľmi overovala. Pre lepšiu predstavu je takmer 
ku každej téme v knihe prislúchajúca obrazová príloha. Ide o fotografie, ale aj o náčrty, 
kresby, obrázky zo stredovekých kroník, kníh a pod. Na konci nechýba zoznam použitej 
literatúry. Pre tých, ktorí majú v obľube experimentovanie v kuchyni je určite jednou 
z najzaujímavejších častí knihy „Příloha“. Autorka sem zaradila recepty z kuchárskych kníh 
z 15. – 17. storočia a pravekú inšpiráciu v kuchyni. 

Zostáva nám len konštatovať, že „Jídlo a pití v pravěku a ve středověku“ patrí medzi 
publikácie, ktoré zaujmú už len svojím názvom, ale nepochybne aj kvalitou a množstvom 
relevantných informácií. Knihe nechýba interdisciplinárny prístup, bez ktorého by jej 
napísanie ani nebolo možné. 
 
 
 
DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? 
Bratislava : Veda, 2010, 136 s., ISBN 978-80-224-1164-6 
 
Juraj Jankech 
 

V roku 2010 sa na knižnom trhu objavila publikácia od Petra Dinuša s názvom 
„Vyrovnávanie sa s minulosťou?“. Obsah knihy sa zameriava na spoločenskú reflexiu dejín 
období 1939 – 1945 resp. 1948 – 1989 na Slovensku, pričom je štruktúrovaný do šiestich 
kapitol. 

V úvodnej kapitole s názvom Vyrovnávanie sa s minulosťou v domácej legislatíve sa 
autor venuje zhodnoteniu legislatívnej cesty vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou 
na pozadí európskej medzinárodnej právnej úpravy. Poukazuje na spoločné javy týchto 
zákonodarných typov (rehabilitovanie obetí, reštitúcia). Spoločné črty autor nachádza aj 
v snahe legislatívnych noriem jednotne definovať „komunistickú dobu“. Odmieta čoraz 
lákavejšiu nehistorickú rovnicu: komunizmus = nacizmus, respektíve zlo = minulé politické 
zriadenie a dobro = aktuálne politické zriadenie (s. 26). Autor postupne analyzuje konkrétne 
neuralgické miesta zákonodarstva a jeho priamych produktov vo forme zákonov. Uvádza, ako 
sú tieto zákony aplikované na obdobie rokov 1948 – 1989, ktoré prezentujú ako negatívne. 
Do tejto kapitoly je zahrnutý i rovnaký rozbor legislatívnej úrovne v Českej republike, ktorej 
mainstreamový obraz je podľa P. Dinuša tiež zavádzajúci. Zároveň sa autor dotýka aj 
problematiky hrdinstva spoločnosti, pôsobiacej v rôznych fázach odboja (najmä v tzv. treťom 
odboji) voči štátnym zriadeniam 1939 – 1945 a 1948 – 1989. Táto prax je ním považovaná 
za prehnanú a rovnako tak i nehistorickú (s. 28-33). Svoj názor autor podopiera 
poukazovaním na nelogické pasáže doteraz platných zákonných podôb. V tomto kontexte sa 
zameriava aj na kritiku všeobecne pertraktovaného významu demokracie. Autor nesúhlasí 
s tým, že jej existencia sa mala stať práve výsledným dosiahnutým cieľom pre glorifikovanú 
rôznorodú odbojovú činnosť a konštatuje: „Historická skutočnosť sa však od takejto 
predstavy značne vzďaľuje.“ (s. 28). 

Druhá kapitola s názvom Vyrovnávanie sa s minulosťou v zahraničnej legislatíve 
prezentuje legislatívny rozmer vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou na príkladoch 
Poľska, Nemecka, Slovinska a Maďarska. Z hľadiska medzinárodného kontextuálneho cítenia 
témy to z tvorcovej strany predstavuje cenné úsilie o sprehľadnenie i konfrontáciu 
jednotlivých politicko–právnych špecifík. Autor konfrontuje a vyjasňuje slovenský 
legislatívny stav so zákonnými podobami v okolitých štátoch. Obsah kapitoly tak ponúka širší 
prehľad o danej záležitosti. 
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V poradí tretia je kapitola s názvom Slovensko – české vyrovnávanie sa s minulosťou. 
Dinuš v nej zdôvodňuje vznik nekompatibility dvoch protikladných ideologických táborov – 
rímskokatolíckej cirkvi a „komunizmu“ (s. 47). V tejto súvislosti vyjadruje názor o tlaku 
pravicovo zmýšľajúcich historikov a politikov na dôsledné, no pritom nie apolitické 
vyrovnávanie sa s minulosťou. Autor zároveň kriticky posudzuje spôsob práce Ústavu pamäti 
národa, ktorý je oficiálne inštitucionalizovanou ustanovizňou s kompetenciami 
na zabezpečovanie vyrovnávania sa s dobou rokov 1939 až 1989. Podľa Dinuša ÚPN 
so svojimi možnosťami nenakladá zodpovedne, pričom v tejto súvislosti konštatuje: „Úlohou 
ústavu má byť vykonávanie nestranného hodnotenia tohto historického obdobia. Svoju 
pozornosť ÚPN však sústreďuje takmer výlučne len na roky 1948 – 1989, teda na zločiny 
komunizmu“ (s. 54). Na základe tejto problematiky kapitola rieši aj činnosť rozličných 
občianskych organizácií pôsobiacich v Českej republike. Odsudzovanie a negovanie 
„komunistickej“ časti československých dejín z ich strany je podľa autorovho názoru 
typickým symptómom mocenského spolitizovania celého fenoménu vyrovnávania sa 
s minulosťou. Autor sa tak zamýšľa nad univerzálnymi pravidlami antikomunizmu 
v Slovenskej aj v Českej republike (s. 60-63). Peter Dinuš v uvádzanej kapitole považuje 
aktuálny demokratický režim za systém „účelovo kriminalizujúci“ uplynulé obdobie 
socializmu. 

Štvrtá kapitola s názvom Totalitarizmus zachytáva konfrontačný priestor súvisiaci 
so snahou o definovanie daného termínu. S použitím viacerých interpretačných rovín 
od významných mysliteľov a teoretikov (napr. Furet, Sartori, Linz, Arendtová, Friedrich, 
Brzezinski) Dinuš poukazuje na zložitosť vymedzenia pojmu totalitarizmu v súvislosti 
s dejinnými režimami. 

Predposledná, piata kapitola s názvom: Nacizmus a „komunizmus“ je venovaná 
vývoju, existencii a analógiám týchto dvoch myšlienkovo politických smerov. Autor v rámci 
tejto časti knihy, opäť s využitím rôznych teoretických názorov, upozorňuje na ich nekorektné 
a nesprávne používanie vo verejnom diskurze. 

Záverečná šiesta kapitola má názov Realita „komunizmu“ a ilúzia antikomunizmu. 
V kontexte takto postaveného nadpisu autor zvýrazňuje negativitu prezentistických 
antikomunistických aktivít, spochybňujúcich legitimitu povojnového vývoja národných dejín. 
Poukazuje na negatívny efekt súvisiaci s názormi o splynutí nacizmu a „komunizmu“ 
do jedného rovnakého zla. Zakomponovanie tohto omylu do legislatívnych nót pod záštitou 
Ústavu pamäti národa považuje Peter Dinuš za nekorektné, pričom nesúhlasí so súčasným 
neúnosným stavom vyrovnávania sa s minulosťou a zdôrazňuje výzvu k jej depolitizácii. 

Dinušova publikácia sa pokúša zmeniť pohľad na súčasný diskurz určujúci aktuálne 
vyrovnávanie sa najmä so socialistickým režimom a narúša monopolizačnú tendenciu 
vo výklade dejín, ktorá je podľa autora jedným z negatívnych prvkov súčasnosti. Knižné dielo 
Vyrovnávanie sa s minulosťou? môže tak byť pre niekoho intelektuálnou výzvou. Autor 
kladie do nového svetla boj so socialistickou minulosťou, ktorý je možno pre spoločnosť 
oslabujúci a „nevyrovnávajúci sa“. Práve v dôsledku originality podania daného knižného 
diela je však jednoznačné, že kritika javov, reprezentovaná autorovými do značnej miery 
ľavicovými názormi, sa nemusí stretnúť s pozitívnym ohlasom. Na základe tohto princípu 
môže byť teda fenomén vyrovnávania sa s minulosťou vnímaný ako novým spôsobom 
sproblematizovaný. 
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JAMRICHOVÁ, Andrea a kol. Vinohrady za... 
Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s., ISBN 978-80-967537-9-6 
 
Eva Benková (anot.) 
 

Len niekoľko desiatok stranová brožúra Vinohrady za... je výstupom vzdelávacieho 
projektu Vinohrady za školou, realizovaného v spolupráci Malokarpatského múzea v Pezinku 
a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Jeho koncepcia vychádza 
z metodiky projektu Krajina za školou, ktorého tvorcom je české občianske združenie 
Antikomplex. Na Slovensku projekt zastrešuje Centrum pre moderné vzdelávanie, s.r.o. 
s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Pri prvom stretnutí s touto knižočkou čitateľa zaiste prekvapí jej útlosť. Jej „veľkosť“ 
sa ale ukrýva v jej poslaní. Inovatívny prístup vo vzdelávaní na základných a stredných 
školách založený na terénnom výskume motivuje žiakov osobne a priamo spoznávať, vnímať 
a chápať krajinu, históriu, kultúru a architektúru okolitého regiónu. V rámci dejepisného 
krúžku na modranskej „vinárke“ pod pedagogickým vedením Mgr. Jarmily Sodomovej žiaci 
pomocou historických fotografických snímok lokalít a objektov pod Malými Karpatmi 
vyhľadávali dnešné identické miesta. Priložením starých fotografií k súčasným obrazom 
krajiny vznikol prezentačný materiál zachytávajúci dejinné zmeny v priestore 
malokarpatských vinohradov a čase moderných dejín. Obrazové pramene autorský kolektív 
doplnil komentármi, pri tvorbe ktorých pomohol nielen historický výskum v Malokarpatskom 
múzeu v Pezinku, Štátnom archíve Bratislava, pobočka Modra, štúdium literatúry, ale aj oral 
history – spoznávanie minulosti na základe osobných svedectiev žijúcich pamätníkov. V sérii 
dvojíc fotografií prináša brožúrka pohľad na vinohradnícke chotáre malokarpatských obcí, 
vinohradnícke búdy, studničky, okolie rímsko-katolíckeho Kostola sv. Juraja vo Svätom Jure, 
vinohradnícke hony, schody lásky v Bunčákovom vinohrade pri Grinave, Modranskú baštu 
obkolesenú vinohradmi, hájnické búdy, vahadlovú studňu v pezinskom chotári a i. 

Publikácia je písaná populárno-náučným a esejistickým jazykovým štýlom. Z hľadiska 
vyjadrovacích prostriedkov by sme ale neodporúčali používanie smajlíkov – emotikonov. 
V zozname použitej/odporúčanej literatúry napriek predchádzajúcemu konkrétnemu citovaniu 
archívnych pramenných zdrojov by sa nemalo zabúdať aj na záverečné uvedenie zoznamu 
navštívených archívnych a múzejných inštitúcií, zbierok alebo fondov. 

Oceňujeme, že pre inšpiráciu a spomienku budúcich generácií na návštevu krajiny 
s vinohradmi ponechali autori pre čitateľa priestor pre vlastnú tvorbu. Snáď, ako to napísala 
samotná autorka projektu Mgr. Andrea Jamrichová, sa podarí prostredníctvom brožúrky 
zanechať ňou malý „odkaz vo fľaši“ ako to na niektorých miestach okolo nás vyzeralo v roku 
2012. 
 
 
 
KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo. 
Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s., 1 . vydanie, ISBN 978-80-86149-74-5 
 
Tomáš Adamčík (anot.) 
 

Na našom knižnom trhu sa v druhej polovici roku 2011 objavilo najnovšie knižné 
spracovanie života a diela Bedřicha Hrozného z pera českého orientalistu a cestovateľa 
Reného Kopeckého. Autor, debutujúci prácou V ulicích starého Damašku (Dar Ibn Rushd 
2009), sa vo svojej najnovšej publikácii tentoraz snaží čitateľa oboznámiť s postavou českého 
historika starého Orientu, ktorý sa zapísal do dejín najmä ako rozlúštiteľ chetitčiny. 
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Čitateľa hneď na začiatku knihy prekvapí netradičný úvod, v ktorom sa dozvedáme 
len o motíve vzniku práce, no neuvedie nás hlbšie do štruktúry a cieľa publikácie. V úvodnej 
kapitole s názvom Dětství a studijní léta sa Kopecký snaží poukázať najmä na Hrozného 
záľubu v štúdiu klasických jazykov a orientálnej filológii. Autor okrem rodinného zázemia 
a raného detstva zhodnocuje najmä otcov vplyv na Hrozného štúdium jazykov a histórie 
Orientu, ktorý sa prejavil už počas akademických štúdií na gymnáziu v Prahe a neskoršie 
na Viedenskej univerzite. Ďalej sa v krátkosti zaoberá Hrozného študijným pobytom 
na prestížnych univerzitách v Berlíne a v Londýne. Pri tejto príležitosti Kopecký zhodnocuje 
význam Hrozného pôsobenia na týchto inštitúciách a vedecký prínos jeho prvých 
asýriologických prác, ktorými získal uznanie vtedajších expertov klinopisného bádania. 

V najrozsiahlejšej kapitole Lektorská a badatelská práce sa Kopecký snaží plasticky 
vykresliť tri najdôležitejšie aspekty Hrozného vedeckej kariéry: klinopisné bádanie, 
archeologické expedície na Prednom východe a prednáškovú činnosť. V prvej časti autor 
pozvoľne prechádza od Hrozného pôsobenia v univerzitnej knižnici až po jeho rozlúštenie 
chetitčiny a udelenie titulu riadneho profesora klinopisného bádania. Kopeckému sa podarilo 
do tohto rámca zakomponovať i zaujímavú životnú skúsenosť B. Hrozného. Týmto 
intermezzom, ktoré ho delilo od vymenovania za profesora, bola prvá svetová vojna. V druhej 
časti sa autor pokúša ozrejmiť čitateľovi i pomerne málo známu účasť B. Hrozného 
na archeologických vykopávkach v Sýrii a Malej Ázii v 20. rokoch 20. storočia. Posledný 
tematický okruh druhej kapitoly má za úlohu zmapovať Hrozného prednáškovú činnosť 
nielen na akademickej pôde, ale i v rozhlase. Záverom poslednej časti kapitoly Kopecký 
nezabúda upozorniť aj na lúštiteľský neúspech protoindičtiny a krétskych nápisov. Pri čítaní 
tejto rozsiahlej kapitoly sa môže stať, že sa čitateľ stratí v labyrinte jej dvadsiatich deviatich 
statí. Z pohľadu čitateľa by možno bolo vhodnejšie rozdeliť Hrozného lektorskú a bádateľskú 
prácu na dve, respektíve až tri kapitoly. Čitateľ však rozhodne ocení Kopeckého prezentáciu 
pomerne málo známej československej archeologickej expedície v Oriente pod vedením 
prof. Hrozného a jej výsledkov. Nemenej zaujímavé môže byť i nahliadnutie do osobnej 
korešpondencie slávneho bádateľa či jeho rozhlasových prednášok. 

V nasledujúcej kapitole Publikační činnost autor ponúka čitateľovi vlastný, osobný 
výber dvanástich prác profesora Hrozného, na ktorých prezentuje najdôležitejšie výsledky 
jeho celoživotného vedeckého úsilia. Znovu sa tak vracia k Hrozného práci Obilí ve staré 
Babylonii, s ktorou oboznámil čitateľa už v druhej kapitole v stati habilitácia na stranách 24-
27. Prezentácia jednotlivých diel by si možno zaslúžila väčšiu pozornosť a najmä 
proporcionálnejšie rozdelenie. 

V predposlednej kapitole Okupace Československa a léta po ní, Kopecký zachytáva 
najťažšie obdobie v živote B. Hrozného. Autor hneď v úvode dotvára jeho osobný a morálny 
profil na základe incindentu s gestapom, keď „vďaka novej funkcii rektora Univerzity 
Karlovej zachránil dňa 17. novembra 1939 v deň uzavretia českých vysokých škôl životy 
niekoľko už zatknutých študentov.“ (s. 106) K tejto záležitosti treba na objasnenie dodať, 
že jedným zo zachránených študentov bol aj Miroslav Slach, autor biografického románu 
o Bedřichovi Hroznom, z ktorého autor ťažil množstvo informácií, niekedy možno nekriticky 
prevzatých. Kopecký si v tejto kapitole všíma okrem Hrozného akademického pôsobenia 
vo funkcii rektora Karlovej univerzity aj sociálny rozmer okupácie, ktorá hlboko zasiahla 
i do rodinného života renomovaného vedca. 

Poslednou kapitolou s názvom Přínos Bedřicha Hrozného pro českou a světovou 
asyriologii zavŕšil René Kopecký svoje krátke 156-stranové biografické dielo o živote a diele 
českého historika starého Orientu. Zámerom autora nebolo predstaviť čitateľovi enumeratívny 
zoznam Hrozného vedeckých úspechov, ale kapitola sleduje dve základné roviny. Prvou 
úlohou bolo predstaviť Hrozného nástupcu na poli orientálnej filológie v Československu, 
ktorým sa stal jeho žiak Dr. Lubor Matouš. Druhým cieľom bolo poukázať na medzinárodný 
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aspekt rozlúštenia chetitčiny. Práve toto prvenstvo pokladá René Kopecký za najväčší prínos 
nielen pre českú orientalistiku, ale najmä pre svetovú asýriológiu, čo dokumentuje tým, 
že práve chetitčina sa stáva vyučovacím predmetom na pôde renomovaných zahraničných 
univerzít. 

Záverom knihy autor okrem tradičného sumáru výsledkov práce profesora Hrozného 
stavia čitateľa pred závažný problém. V súvislosti s Hrozného archeologickým účinkovaním 
v Oriente sa zamýšľa nad morálnou otázkou, ako a či sa dostali kappadocké tabuľky – dnes 
exponáty českých múzeí, do Československa legálnou cestou. Nakoniec autor konštatuje, 
že „Bedřich Hrozný robil vo svojej dobe len to, čo praktikovali už celé dlhé desaťročia iní 
významní svetoví učenci a archeológovia po celom svete.“ (s. 132) 

René Kopecký zhodnotil vo svojej skromnej, no o to prehľadnejšej práci všetky 
víťazstvá, ale i pády rozlúštiteľa chetitčiny. Nadšeného čitateľa určite zaujmú vybrané citáty 
zo súkromnej korešpondencie slávneho bádateľa. O niektorých udalostiach zo života 
B. Hrozného nás v Kopeckého diele informujú i jeho blízki spolupracovníci a rodinní 
priatelia. Práve tieto rozhovory s Hrozného súčasníkmi dotvárajú najmä osobný profil vedca 
svetového formátu, no vzhľadom na ich blízky vzťah k osobe B. Hrozného môžu oslabiť 
objektívnosť autorovho pohľadu. Možno pre časť čitateľov bude sklamaním pomerne strohá 
grafická úprava či absencia obrazových príloh okrem dvoch výnimiek. I keď nemôžeme 
považovať Kopeckého prácu za prelomovú, rozhodne táto publikácia môže osloviť záujemcov 
o dielo Bedřicha Hrozného ako i širšiu čitateľskú verejnosť. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). 
Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku. 
Brno : Tribun, 2012, 328 s., ISBN 978-80-263-0267-4 
 
Mária Gaššová (rec.) 
 

Koncom minulého roka sa knižný trh na Slovensku rozšíril o dielo s názvom Až za 
hranicu oikumeny, ktoré prináša odpovede na otázky zo starovekých dejín. Pripravil ho 
kolektív štyroch slovenských a českých autorov pod vedením Tomáša Kloknera a Pavla 
Valachoviča. 

S publikáciami typu otázky – odpovede sa mohol slovenský čitateľ možnosť zoznámiť 
prostredníctvom početných prekladov, ktoré sa u nás objavili v posledných rokoch. V rámci 
edície 101 nejdůležitejších otázek vyšlo viacero zväzkov, ktoré sa týkali rôznych dejinných 
období (napr. zo starovekých dejín český preklad nemeckého bádateľa Stefana Rebenicha 
s názvom Antika: 101 nejdůležitejších otázek).1 Táto česká populárna edícia však reprezentuje 
prekladovú literatúru a z toho dôvodu predstavuje dielko autorského kolektívu v zložení 
Tomáš Klokner (Bratislava), Igor Lisový (Ostrava), Alexandra Ostertagová (Bratislava) 
a Pavol Valachovič (Bratislava a Trnava) nóvum v slovenskom akademickom prostredí. 

Už názov práce prezrádza tematický okruh, ktorý kniha prezentuje – je venovaná 
antickým gréckym a rímskym dejinám. Pred jadrom publikácie, samotnými otázkami 
a odpoveďami, sa nachádza úvodná štúdia s názvom Výskum antických dejín na Slovensku. 
Na niekoľkých stranách (s. 8-16) tu sú zhrnuté dejiny bádania v oblasti, o ktorej si mnohí 
myslia, že na Slovensku ani neexistuje, tobôž nie jej výskum. Jeden z autorov publikácie, 
Tomáš Klokner, na tomto mieste opísal začiatky klasickej filológie, starovekých dejín 
a klasickej archeológie na Slovensku. Vymenoval najznámejších pedagógov, bádateľov 
a výskumníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvíjanie týchto vedných odborov, ako napr. Miloslav 
Okál, Vojtech Ondrouch, Július Špaňár, Karol Rebro, Peter Blaho, Peter Kuklica, Etela 
Šimovičová a mnohí iní. Pomerne veľký priestor vyčlenil aj obdobiu samostatnej Slovenskej 
republiky, pričom v závere konštatuje, že bádanie o starovekých dejinách zažíva v súčasnosti 
na Slovensku skromný vzostup.2 

Jadro práce tvorí desať kapitol. Názvy čitateľa navigujú pri hľadaní informácií 
v chronologickom členení publikácie. V každej kapitole sa nachádza niekoľko otázok – akoby 
samostatných podkapitol, ktoré však časovo spadajú do danej kapitoly. Autori uvádzajú, 
že cieľom publikácie nie je opakovanie informácií, na ktoré môžu čitatelia nájsť ľahkú 
odpoveď v bežných encyklopedických a študijných príručkách, ale vzbudenie záujmu o ďalšie 
štúdium uvoľnenou formou výkladu a výberom tém, ktoré svojím obsahom vybočujú 
zo základného súboru vedomostí o antike. 

Prvá kapitola sa zaoberá svetom antického písomníctva a archeológie. Má zmiešaný 
grécko-rímsky okruh otázok. Čitatelia sa tu môžu napríklad dozvedieť, či Gréci poznali závet, 
alebo si prečítať o literárnym ambíciách niektorých rímskych cisárov. Kapitola obsahuje aj 
informáciu, ktorá narúša mylnú predstavu o tom, že nápis na trenčianskej hradnej skale je 
najstarším nápisom z územia Slovenska. 

                                                 
1 REBENICH, Stefan. Antika: 101 nejdůležitejších otázek. (prel. J. Šmatlák) Velké Bílovice : TeMi CZ, 2007. 
2 Porovnaj KLOKNER, Tomáš. Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011. In Štúdie k jubileu 
Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 196-205. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> 
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Nasledujúcich päť kapitol obsahovo a chronologicky napĺňa obdobie od egejského 
po helenistické Grécko vrátane každodennej a duchovnej kultúry. Dočítame sa tu napríklad 
podrobnosti o bájnej Atlantíde, o významných mužoch s menom Lykurgos v dejinách 
staroveku, o základných typoch vetrov a ich význame počas veľkej gréckej kolonizácie, 
o paláci v Knósse a jeho tajomstvách alebo o armáde Seleukovcov. 

Ďalšie tri kapitoly sa venujú otázkam z rímskych dejín. V tejto časti názvy kapitol 
naznačujú širšiu chronologickú i obsahovú náplň (napr. siedma kapitola Kráľovský Rím 
a obdobie formovania, rozkvetu a krízy republiky). S ohľadom na podrobnejšie spracovanie 
rímskych dejín na našom území chronologický rámec nie je tak hutne rozpracovaný ako 
pri gréckej časti. Na vyváženie tohto nedostatku autori ponúkajú o to zaujímavejšie problémy, 
napr. otázku ôsmich rímskych kráľov, sprievodcu po Via Appia alebo opisy slávností 
niektorých rímskych sviatkov. Posledná kapitola sa geograficky zameriava na oblasť 
Čiernomoria a jeho kultúrno-historický vývoj v antike. Čitatelia získajú informácie o hodnote 
čiernomorského obilia, existencii Bosporského kráľovstva alebo o ľudským ušiam 
nepríjemnom rituálnom obetovaní u národov pochádzajúcich z tejto oblasti. 

Po hlavnej časti publikácie nasledujú prílohy: Výber českej a slovenskej bibliografie 
antiky, Bibliografia vedeckého zborníka Graecolatina et Orientalia (1969 – 2009) a zoznam 
slovenských prekladov antických autorov použitých v diele. Za prílohami sa nachádza ešte 
krátka edičná poznámka, abstrakt v anglickom jazyku, zoznam použitej literatúry a úplne 
na záver niekoľko informácií o autoroch. Zaujímavou súčasťou knihy sú rámčekmi 
zvýraznené kratšie texty, ktoré na viacerých miestach dopĺňajú základný text o extra 
zaujímavosti ku konkrétnym témam. 

Stručne načrtnutá charakteristika recenzovaného diela môže u niekoho vyvolať dojem, 
že ide o chronologické dejiny starovekého Grécka a Ríma. K tomuto faktu môže čitateľa 
navádzať pri prvom pohľade aj obsah práce, kde sú uvedené názvy hlavných desiatich kapitol, 
ale nie otázky, ktoré sa v kapitolách nachádzajú. Obsah je tak na jednej strane veľmi 
prehľadný, na druhej strane zároveň zavádzajúci. Vyššie spomenutá publikácia Stefana 
Rebenicha má naopak podrobný obsah, ktorý však pôsobí menej prehľadne. Autor vždy 
uvádza názov hlavnej kapitoly a potom otázky, ktoré sa v nej nachádzajú. V recenzovanom 
diele funkciu podrobného obsahu supluje zoznam otázok na začiatku každej kapitoly. 
Pri čítaní to v konečnom dôsledku pôsobí prehľadnejšie než podrobný obsah na tri strany, 
v ktorom sa čitateľ ľahko stratí. 

Úvodnú kapitolu hodnotíme veľmi kladne. Poskytuje čitateľom stručný a jasný 
prehľad o stave výskumu starovekých dejín na Slovensku. V podstate ide o informácie, ktoré 
by sme v učebných osnovách klasických filológov, historikov i archeológov hľadali márne. 
Domnievame sa, že táto štúdia má potenciál, aby v budúcnosti prerástla do väčšieho projektu 
v rámci historiografického bádania. 

Kvalitu jednotlivých kapitol zaručuje nielen samotná erudícia a mená odborníkov, 
ktorí sú pod nimi podpísaní, ale aj použitie množstva prác a prameňov uvedených 
v rozsiahlom poznámkovom aparáte. Ten sa nachádza priamo v texte pod čiarou a svojím 
umiestnením poteší hlavne čitateľov, ktorí neradi listujú až na koniec knihy, aby si prečítali 
vysvetlenie poznámky. Odkazy na sekundárnu literatúru a pramene dosvedčujú vysokú 
odbornosť poskytovaných informácií. Na niekoľkých miestach sa však stalo, že text 
poznámky presiahol rozsahom hlavný text rozoberanej témy. V tomto momente pomocná 
poznámka pôsobila pri čítaní textu rušivo. 

V publikácii sa nachádza množstvo ilustračného materiálu, ktorý môže byť veľmi 
nápomocný. Pre čitateľov, ktorí sa aktívne nevenujú dejinám staroveku, dokážu ilustrácie 
sprostredkovať oveľa jednoznačnejšiu informáciu ako písaný text. Okrem máp sa v publikácii 
nachádzajú aj perokresby starovekých miest, fotografie archeologických artefaktov, antických 
pamiatok v súčasnosti či numizmatického materiálu. Treba podotknúť, že celý ilustračný 
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materiál je čiernobiely a isté množstvo fotografií má nízku kvalitu. Hodnotíme to ako 
nedostatok, zvlášť pri vyobrazení červenofigúrovej keramiky alebo v prípade mozaiky 
s hlavou Alexandra Macedónskeho. Čo sa však ilustračného materiálu týka, má Až za hranicu 
oikumeny v porovnaní s dielom S. Rebenicha jednoznačne navrch. Rámčeky, ktoré sme 
spomenuli pri opise publikácie, sú vhodným doplnkom, ktorý má podľa nášho názoru dvojakú 
výhodu. Nepozorného čitateľa vhodne rozptýlia a navnadia na návrat k hlavnému textu. 
Naopak príliš sústredeného konzumenta osviežia zaujímavými informáciami. 

Zaradené prílohy považujeme za vítanú pomôcku, najmä pre vysokoškolských 
študentov pri písaní seminárnych prác a hľadaní vhodnej literatúry. V tomto smere im môže 
pomôcť aj Zoznam použitej literatúry, v ktorom majú svoje zastúpenie nielen slovenské 
a české publikácie, ale aj francúzska, anglická a nemecká tvorba. Veľkým kladom tohto 
zoznamu sú diela ruských odborníkov, ktorí boli v posledných dvoch desaťročiach mierne 
zaznávaní a na našom území neprávom odstrkovaní. Na druhej strane by možno bolo potrebné 
doplniť ešte taliansku produkciu. V prílohách sa nachádza aj krátka edičná poznámka, ktorá 
sa venuje prepisu mien. Tejto problematike by mohol byť venovaný aj väčší priestor, hlavne 
keď ide o tak skúsených autorov a o tak diskutovaný a nedoriešený problém. 

Autorský kolektív Až za hranicu oikumeny reprezentuje spoluprácu univerzít Ostrava – 
Bratislava – Trnava. Keďže vzájomná inštitucionálna spolupráca býva v súčasnom 
akademickom prostredí skôr výnimkou ako pravidlom, ceníme si finálnu podobu ich 
spolupráce oveľa viac, ako keby bola výsledkom úsilia iba jedného autora. 

Práci nemožno v konečnom hodnotení uprieť, že sa netradičným spôsobom snaží 
rozšíriť poznatky o staroveku, ktoré sú v dnešných osnovách na stredných i vysokých školách 
značne obmedzované. Jej plnohodnotné uplatnenie by si však vyžadovalo oveľa väčší náklad 
ako len „symbolických“ 100 kusov, čo žiaľ znamená takmer nulovú dostupnosť na trhu. 
 
 
 
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). 
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s., ISBN 978-80-8115-053-1 
 
Lukáš Krajčír (rec.) 
 

Medzivojnové Československo má z viacerých dôvodov význačné miesto v dejinách 
Slovenska. Zastavenie maďarizácie, nástup slovenského školstva, zvýšenie gramotnosti 
obyvateľstva, postupný národohospodársky vývoj, kultúrny rozvoj spoločnosti. Inak 
povedané – v novom demokratickom ovzduší prišlo k doformovaniu slovenského národa 
a zabezpečeniu rovnoprávneho postavenia všetkých obyvateľov Slovenska. V skutočnosti 
však ani demokracia nie je dokonalý systém a z jednotlivých problémov sa v medzivojnovom 
období vyprofilovala primárna rovina – tzv. slovenská otázka. Martin Vašš sa vo svojej 
monografii rozhodol nahliadnuť do tejto širokej škály rôznych problémov. Na prvý pohľad sa 
síce môže zdať, že monografií podobného námetu už vyšlo mnoho, netreba však zabúdať 
na niekoľko okolností. 

Slovenská otázka ako pojem v sebe totiž nekumuluje len otázku verejnosprávnu 
a národno-politickú. V tejto súvislosti je nevyhnutné súhlasiť s autorom, ktorý sa jasne 
vyjadril, že slovenská otázka pozostávala zo štátoprávnej, nacionálnej, hospodárskej, 
sociálnej, kultúrnej a geopolitickej roviny. Autor priniesol čitateľovi akýsi nový a pritom 
dôsledne prepracovaný pohľad na viaceré problémy Slovenska v medzivojnovom období. 

Monografiu rozčlenil na sedem veľkých kapitol, v rámci ktorých najprv spracoval 
slovenskú otázku ako takú a následne ním vybrané osobnosti a ich vnímanie slovenskej 
otázky. Kniha pozostáva z výpovedí viac či menej známych elít Československa. 



HISTORIA NOVA  6 

 182

Autor zmapoval názory prívržencov československej jednoty a obhajcov samobytnosti 
slovenského národa. V osobitných kapitolách spracoval názory slovenských komunistov, 
národohospodárov a kultúrnych elít. 

Samotný výber je však príťažlivý len pre náročnejšieho čitateľa s určitým stupňom 
znalosti danej problematiky. Nedá sa však pochybovať, že práve pre takého čitateľa je aj 
kniha určená. Dôkazom toho je absencia používania jazyka zrozumiteľného aj pre laickú 
verejnosť a graficky atraktívnejšieho spracovania knihy. Na druhej strane však ako odbornej 
monografii nechýba dôsledne prepracovaný poznámkový aparát. Pri ňom pokladám 
za dôležité uviesť, že Vašš sa striktne držal odkazovania na menej alebo viac dôležité 
interpretácie iných bádateľov, nehovoriac o prameňoch. Takýto spôsob narábania 
s poznámkovým aparátom mal na svedomí vytvorenie až 2898 poznámok pod čiarou. 
Na daný počet strán a veľkosť knihy je takto často využívaný poznámkový aparát 
v historiografii skôr výnimkou než zvykom. Na druhej strane to považujem za autorov 
subjektívny spôsob využívania, ktorým chcel dať jasne najavo závažnosť uvádzania zdrojov 
ako dôkazov svojich interpretácií. Ako recenzent vyzdvihujem aj veľmi jasné, výstižné 
a jednoduché členenie bibliografie. Takéto spracovanie možno klásť za vzor ostatným 
tvorcom monografií podobného významu. 

Úvodná kapitola monografie vnesie čitateľa do celej problematiky slovenskej otázky. 
Autor tak na viac ako štyridsiatich stranách oboznámil čitateľov so základnými postulátmi 
svojej monografie. Na základe širokej pramennej bázy a literatúry utvoril ucelený 
a vo viacerých ohľadoch dôsledne prepracovaný prológ do slovenskej otázky. Vstúpil 
do širokej problematiky slovenského autonomizmu ako verejnosprávnej roviny slovenskej 
otázky na jednej strane a idey československého národa ako národno-politickej záležitosti 
na srtrane druhej. Pri ich analýze uviedol ich základné východiská trendy rozvoja sa 
v spoločnosti. Autor sa zamýšľal čím boli obidva smery odlišné, na akých základoch boli 
postavené a čo spôsobovalo ich vzájomnú konfrontáciu. Dôležitou časťou tejto kapitoly je 
otázka doformovania slovenského národa. Ako už doterajší výskum, tak aj autor knihy dospel 
k jednoznačnému názoru, že demokratizácia spoločnosti na Slovensku mala najväčší vplyv 
na doformovanie moderného slovenského národa. Vašš pri komplexnej analýze slovenskej 
otázky identifikoval aj iný dôležitý aspekt – konfrontačný charakter slovenskej politiky, resp. 
slovenských nacionalistov. Tento obranný mechanizmus (primárna ochrana Slovákov už nie 
pred Maďarmi, ale pred Čechmi) akoby kontinuálne z čias predprevratových sa vniesol 
do nových povojnových pomerov. Nejde síce o nový poznatok v historiografii, Vašš mu však 
pridal na váhe. K tejto percepcii by sa však patrilo uviesť, že kontinuita obranného 
mechanizmu v slovenskej politike je viditeľná aj z pohľadu vytrvalej potreby fuzionovať 
politické strany zo strany viacerých politických elít v jedno zastrešujúce hnutie, ktoré by 
hájilo záujmy Slovákov celoplošne, resp. by na jednej strane riešilo slovenské problémy 
komplexne a na strane druhej by bolo účinnou protiváhou voči prenikaniu filiálok českých 
strán na Slovensko. 

V úvodnej štúdii autor jasne vytýčil komplexné uberanie sa svojho pohľadu 
na slovenskú otázku, a preto sa zaoberal aj ekonomickou, sociálnou a kultúrnou 
problematikou. Dotkol sa príčin úpadku slovenského priemyslu po vzniku ČSR, dopadov 
hospodárskej krízy, ale aj oživenia priemyslu v 30. rokoch. Pri vnímaní peripetií hospodárstva 
Slovenska vychádzal z vnímania situácie dobovými národohospodármi a z posledných 
výskumov historikov (najmä Hallona, Trubačíka, Průchu), ktorých výsledky bádania sú 
všeobecne akceptované. V tomto prípade autor monografie skôr rekapituloval, než by prinášal 
nové pohľady. Na druhej strane však ponúka čitateľovi aj aktuálny stav výskumu 
historiografie. V úvodnej štúdii prínosne zhodnotil aj uberanie sa vývoja kultúry a jej rozvoja 
v demokratických pomeroch. Poukázal na dve strany mince: nevídanú podporu a rozvoj 
slovenskej kultúry, no aj súbežné prenikanie idey československého národa. 
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Do mozaiky jednotlivých osobností verejného života, ktorých zaujímali problémy 
Slovenska po celý život, patria aj také osobnosti ako Ivan Dérer a Vavro Šrobár. Autor 
pri Dérerovi vychádzal najmä zo štúdií X. Šuchovej, P. Zelenáka a ďalších. Takýto prístup 
mu otvoril dvere do priestoru, v ktorom dodnes ostáva niekoľko nezodpovedaných otázok. 
Po dôslednej analýze prameňov dospel ku kľúčovej dileme: či Dérer vnímal slovenskú otázku 
pragmaticky, alebo úprimne veril vo svoje obhajoby československej jednoty. Pri Dérerovi 
a Šrobárovi konštatoval dogmatický a konzervatívny prístup k slovenskej otázke počas celého 
medzivojnového obdobia, ktorý u Šrobára vypuklo prevládal pri vnímaní požiadavky 
legislatívnej autonómie. V prípade Milana Hodžu autor jasnejšie identifikoval pragmatický 
rozmer nazerania na nacionálnu rovinu slovenskej otázky. Na rozdiel od Dérera pri Hodžovi 
konštatoval, že jeho počiatočné sympatizovanie s myšlienkou jednoty československého 
národa súviselo s jeho politickou kariérou. 

Pre čitateľa je špecificky prínosná kapitola o limitoch slovenských členov 
československých strán pri nazeraní na slovenskú otázku. Autor sa zameral na poslancov 
Národného zhromaždenia, ktorým bol doposiaľ v historiografii venovaný menší záujem ako 
predošlým elitám. Zameral sa na Jána Líšku, Milana Ivánku, Ivana Markoviča, Ferdinanda 
Bendu, Pavla Teplánskeho, Jána Petroviča a Štefana Stundu. Pri všetkých dospel k názoru, 
že ako členovia celoštátnych strán sympatizujúcich s myšlienkou etnickej jednoty 
československého národa zúžili svoje vnímanie slovenskej otázky na hospodársku a kultúrnu 
sféru. Autor pri analýze prameňov narazil na povšimnutiahodnú skutočnosť – 
v hospodárskych otázkach sa títo politici vo viacerých ohľadoch zhodovali s obhajcami 
samobytnosti slovenského národa. Pozornejší čitateľ postrehne, že autor svoj výskum zameral 
na analýzu poslaneckých prejavov. Ako je však známe, uvedené osobnosti vyprodukovali aj 
veľké množstvo článkov, v ktorých tiež reflektovali slovenské problémy v ČSR. Pre ich 
komplexné zhodnotenie by bolo nevyhnutné preštudovať aj archívne materiály. Tie mi ako 
recenzentovi v autorovej práci chýbajú. Využitie týchto absentujúcich prameňov by mohlo 
umožniť nazrieť hlbšie do myslenia uvedených osôb. Menovite u Ivanku by bolo zaujímavé 
postrehnúť jeho názory na slovenskú otázku, keďže pôsobil v autonomistickej SNS a potom 
medzi celoštátnymi národnými demokratmi. 

K tejto kapitole priradil autor aj výskum o vnímaní slovenskej otázky mladými 
agrárnikmi. Nová generácia si uvedomovala, že smer ich materskej strany založený 
na akceptovaní dovtedajšieho krajinského zriadenia prináša pre Slovensko viaceré nevýhody. 
Vašš poukázal najmä na názory Jozefa Lettricha, Jána Ursíniho a Františka Lednára, ktorí síce 
autonómiu odmietali, ale požadovali aspoň dôslednú decentralizáciu štátnej moci na báze 
fungujúceho regionalizmu. Všimol si aj ich vnímanie postavenia slovenčiny, ktorá sa napr. 
na Univerzite Komenského komplikovane presadzovala kvôli prítomnosti českých 
profesorov. Konštatuje, že mladí agrárnici sa rozchádzali v otázke uznania, či popretia 
samobytnosti slovenského národa. 

V tretej kapitole autor rozoberá názory slovenských autonomistov z HSĽS, pričom sa 
zameral na najvýznamnejších politikov – Andreja Hlinku, Ferdinanda Jurigu a Jozefa Tisa. 
Autorovo niekoľkoročné výskumné zameranie na týchto politikov viedlo k vytvoreniu 
kvalitných a hodnotných štúdií. Vďaka dôsledne používanému poznámkovému aparátu, ktorý 
odzrkadľuje autorovu zorientovanosť v prameňoch a literatúre patria tieto kapitoly k najlepšie 
spracovaným. Veľmi prínosné sú aj kapitoly o nástupistoch a členoch poslaneckého klubu 
HSĽS. V nich totiž reflektuje názory menej významných ľudáckych politikov. Využil 
elektronicky dostupné pramene, ktoré mu umožnili ľahšie a efektívnejšie spracovať názory 
poslancov, ktorí slovenskú otázku vnímali a aktívne sa k nej vyjadrovali. 

Autor do monografie prirodzene zahrnul aj vnímanie problematiky významnými 
národniarmi – Martinom Rázusom a Emilom Stodolom. SNS ako celku však venoval oproti 
HSĽS menší záujem. Dá sa to vysvetliť najmä nesporným faktom – Slovenská národná strana 
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počas celého medzivojnového obdobia bola marginálnou stranou, s malým vplyvom 
na spoločenské dianie. Nič to však nemení na fakte, že v sebe kumulovala významné elity, 
ktoré sa aktívne angažovali vo verejnom živote. Hoci osobnostiam Stodolu a Rázusa 
historiografia venovala nemálo priestoru, výskum však týchto elít nie je stále dostatočný. 
Pri Emilovi Stodolovi autor vychádzal jednak z doterajšieho výskumu bádateľov a jednak 
zo svojho vlastného, ktorý opieral o jeho články a práce. Napriek vykonanej analýze 
percepcie slovenskej otázky E. Stodolom sa javí kapitola o Rázusovom vnímaní ako 
prepracovanejšia a dôslednejšia. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť, že autor si všimol 
zaujímavé skutočnosti Rázusovho nazerania na národnosť/etnikum v prvých rokoch 
existencie Československa. Vašš totiž konštatuje, že v tomto období zaujímala Rázusa 
slovenská otázka skôr z ekonomického a sociálneho hľadiska než z národno-politického. 
Uviedol tu Rázusovo konštatovanie, že otázka jedného či dvoch národov v prípade Čechov 
a Slovákov je „teoretická otázka“, ktorá ho nezaujímala. K tomuto dôležitému nálezu treba 
dodať, že rovnakého názoru v danom období bol aj Emil Stodola. Vzájomné kontakty mali 
na svedomí vzájomné ovplyvňovanie vo vnímaní nacionálnej roviny slovenskej otázky. 

Vnímanie slovenskej otázky komunistami malo niekoľko ostrých zákrut. Vašš pri nich 
konštatoval niekoľko uhlov pohľadu: slovenskú otázku dávali do popredia ako problém 
ekonomický a sociálny. Všimol si ich výraznú zmenu v nazeraní na slovenskú otázku 
od polovice 20. rokov. Vývoj v nazeraní na túto problematiku pozoroval na osobnostiach 
Vladimíra Clementisa, Ladislava Novomeského a Jána Poničana. 

Z pomedzi národohospodárov si autor na analýzu vybral Imricha Karvaša a Petra 
Zaťka. Pri oboch zhodne konštatoval, že požadovali síce dôslednú decentralizáciu štátnej 
moci, ale boli proti autonómii. Všimol si podstatnú stránku ich argumentov proti autonómii, 
ktoré boli založené na predstave zvýšenia finančného zaťaženia. Autor uviedol, že názory 
oboch národohospodárov boli postavené na predstavách regionalizmu, t. j. decentralizácie len 
výkonnej moci. Obaja patrili k tej skupine národohospodárov, ktorí boli v predstavách 
decentralizácie liberálnejší než ich starší kolegovia, menovite Kornel Stodola. Vašš 
nerozoberá vzájomné vzťahy staršej a mladšej generácie národohospodárov, čo je výzva 
na ďalší výskum. 

Monografiu uzatvárajú postoje kultúrnych elít na slovenskú otázku. Vďaka ich 
zaradeniu pôsobí kniha na čitateľa komplexne. Autor si totiž uvedomil, že aj osobnosti 
z takého prostredia mali svoje miesto pri vnímaní niektorých segmentov slovenskej otázky. 
Z divadelného prostredia si vybral operného speváka Štefana Hozu. Okrem toho, že pozoroval 
jeho myšlienky, prínosne rozšíril svoj výskum aj na prostredie, v ktorom Hoza pôsobil – 
na Slovenské národné divadlo. Zachytil polemiky a rôzne výmeny názorov medzi 
pracovníkmi SND a ostatnými kultúrnymi činiteľmi. Vďaka dôslednému presahu v analýze 
Hozovho vnímania slovenskej otázky v širšom kontexte sa autorovi podarilo podať čitateľovi 
obraz atmosféry v kultúrnom prostredí z národno-politického hľadiska. 

Už v úvode spomínanú potrebu národného zjednotenia všetkých Slovákov Vašš 
identifikoval pri osobe básnika Štefana Krčméryho. Z uvedeného vyplýva, že táto osobnosť sa 
zameriavala najmä na nacionálnu rovinu slovenskej otázky. K podobným záverom dospel aj 
pri Jánovi Smrekovi, ktorý sa tiež zaoberal najmä nacionálnou a štátoprávnou rovinou 
slovenskej otázky. Autor si všimol aj jeho vnímanie pravidiel slovenského pravopisu z roku 
1931, problematiku výberu slovenskej hymny a Pribinove oslavy v Nitre. K mozaike 
kultúrnych činiteľov pridal a stručne zhodnotil názory Rudolfa Dilonga, Ela Šándora, 
Vladímíra Roya, Jozefa Tida Gašpara a Milana Mitrovského. 

Kniha Martina Vašša ponúka čitateľovi dôkladnú analýzu osobností, avšak autor je 
pri ich hodnotení príliš opatrný. Prirodzene, úlohou historika nie je súdiť ľudí a s nimi spojené 
udalosti. Čitateľ však očakáva do istej miery autorovo odvážnejšie hodnotenie, ktoré mu môže 
poskytnúť mienku na dané historické súvislosti. Na druhej strane sa nedá pochybovať, 
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že monografia je výsledkom dlhoročného a precízneho autorovho výskumu. Doterajšie 
publikované štúdie autora, patriaceho do mladej generácie historikov, nám umožnujú nádejať 
sa, že bude naďalej úspešne zmenšovať biele miesta v historiografii a ponúkať nové pohľady 
vnímania rôznych etáp moderných slovenských dejín. 
 
 
 
VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského. 
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s., ISBN 978-80-8128-008-5 
 
Pavol Matula (rec.) 
 

Slovenské národné zhromaždenie v Martine z roku 1861, ktorého výsledkom bolo 
skoncipovanie a prijatie jedného z najdôležitejších programových dokumentov novodobých 
dejín Slovákov – Memoranda národa slovenského, patrí k základným medzníkom formovania 
moderného slovenského národa. Napriek tomu sa táto udalosť a ani dokument dosiaľ 
nedočkali kvalifikovaného odborného spracovania v monografickej podobe, ak nepočítame 
brožúru Konštantína Čulena Memorandum národa slovenského z roku 18611 vydanú v roku 
1941 či zborník z konferencie Z prameňov národa,2 ktorý však vyšiel ešte pred rokom 1989. 

Publikácia Miriam Viršinskej Memorandum národa slovenského zapĺňa túto medzeru 
len čiastočne, keďže jej prvoradým cieľom bola popularizácia spomínaného dokumentu 
a udalosti, z ktorej vzišiel, než nové vedecko-odborné spracovanie problematiky. Útla brožúra 
vyšla k 150. výročiu prijatia Memoranda národa slovenského a jej vydavateľom je Matica 
slovenská, ktorá týmto nadviazala na predchádzajúce publikácie z jej produkcie venujúce sa 
uvedenému problému. Išlo o už spomínaný zborník Z prameňov národa, ako aj o takmer pol 
storočia staršiu edíciu prameňov Slovenské národné shromaždenie v Turč. Sv. Martine 1861.3 

Publikácia Miriam Viršinskej Memorandum národa slovenského je rozdelená 
do deviatich kapitol, pričom obsahom poslednej je plné znenie samotného memoranda. 
Kapitoly sú za sebou radené chronologicky. Prvá Roky sklamania a nádejí sa zaoberá 
obdobím od rokov 1848/1849 až po začiatok jari 1861. Bez revolučného zlomu z konca 
40. rokov 19. storočia, ktorý znamenal zásadný posun vo vývoji slovenského národného 
hnutia, by si bolo len ťažko možné predstaviť memorandové udalosti 60. rokov. Túto ideovo-
politickú kontinuitu autorka náležite podčiarkuje: „Protagonisti slovenského národného 
hnutia v šesťdesiatych rokoch... nadviazali na aktivity štúrovskej generácie z revolučného 
obdobia 1848-1849. Prakticky to bola tá istá generácia, s mladšími a staršími príslušníkmi. 
V udalostiach šesťdesiatych rokov 19. storočia sa odzrkadľuje vedomie kontinuity 
s revolučným bojom Slovákov za národnú slobodu.“ Základným dokumentom, na ktorý 
účastníci memorandových udalostí nadviazali, boli Žiadosti slovenského národa z roku 1848. 
Pre Slovákov požadoval právo na sebaurčenie, etnické vymedzenie územia, vlastný snem, 
kompletnú sústavu národného školstva od základných škôl po univerzitu. Uhorsko sa malo 
federalizovať na princípe národnej rovnoprávnosti, vychádzajúc z prirodzeného práva 
národov na sebaurčenie (teda nie historického). Oficiálne uhorsko-maďarské kruhy reagovali 
na žiadosti vydaním zatykača na ich hlavných osnovateľov Štúra, Hurbana a Hodžu, ako aj 
vyhlásením stanného práva v slovenských župách. Slováci sa teda pridali na stranu Viedne, 
ktorá ich však po víťazstve nad maďarskou revolúciu nechala „bez odmeny“. Nechávala si ich 
„v zálohe pre prípad, že by opätovne musela čeliť tlaku zo strany Maďarov.“ Následný 
                                                 
1 ČULEN, Konštatnin. Memorandum národa slovenského z roku 1861. Martin : Hlinkova Slovenská ľudová 
strana, 1941. 
2 ELIÁŠ, Michal (ed.): Z prameňov národa. Martin : Matica slovenská, 1988. 
3 Slovenské národné shromaždenie v Turč. Sv. Martine 1861. Martin : Matica slovenská, 1941. 
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nástup neoabsolutizmu spojený s presadzovaním nemčiny ako úradného jazyka bol však 
pre Slovákov predsa len o čosi menej bolestný ako predchádzajúca (či nasledujúca) 
maďarizácia. Už aj preto, že „jednotlivé národnosti smeli na stredných školách používať svoj 
materinský jazyk... v tomto období na úradoch a súdoch sa popri nemčine mohlo úradovať 
i v národnom jazyku“. Podľa autorky však Slováci počas neoabsolutizmu nerozvinuli 
výraznejšie svoje národnopolitické aktivity a „dostatočne nevyužili podmienky na ich 
uplatnenie“. S tvrdením by sa dalo polemizovať hľadaním odpovede na otázku, či vôbec mali 
čo využiť, keďže absolutizmus veľa priestoru na národno-politickú činnosť neposkytoval. Pád 
nenávideného ministra A. Bacha po porážke Rakúskeho cisárstva v Taliansku v roku 1859 
priniesol Slovákom nádej, ale i obavy z ďalšieho vývoja. Na jednej strane uvoľnil politický 
život s prísľubom návratu k ústavnosti a federalizácie monarchie, na druhej uprednostňovanie 
tzv. historických národov nad nehistorickými neveštil pre Slovákov nič dobrého. 

Kapitoly Slovenské úsilia a Na ceste k memorandu sa venujú aktivitám popredných 
slovenských predstaviteľov, ako aj udalostiam, ktoré bezprostredne predchádzali zvolaniu 
a konaniu národného zhromaždenia v Martine. Hneď po páde absolutizmu bola väčšina 
evanjelických národovcov pohltená tzv. patentálnymi bojmi. Tie vzplanuli po vydaní 
cisárskeho Protestantského patentu v septembri 1859. Patent demokratizoval pomery 
v evanjelických cirkvách, čo slovenskí evanjelici privítali, keďže okrem iného obmedzoval aj 
vplyv svetských šľachtických predstaviteľov, v drvivej väčšine tvrdých maďarizátorov.4 

Ďalšou dôležitou predmemorandovou udalosťou bolo založenie slovenských 
politických novín Pešťbudínske vedomosti (1861), ktoré však z finančných dôvodov nestihli 
zasiahnuť do volieb a ovplyvniť ich výsledok. Slováci tak v novom uhorskom sneme nemali 
žiadneho zástupcu, čo v konečnom dôsledku viedlo k myšlienke zvolať národné 
zhromaždenie. Slovenskí predstavitelia sa nechali inšpirovať i politickým pohybom 
u ostatných nemaďarských národov – Chorvátov, Srbov a Rumunov, ktorí svoje národné 
programy prerokúvali na národných kongresoch. Paralelne prebiehali rokovania panovníka 
so zástupcami uhorského parlamentu, na ktorých sa malo rozhodnúť o budúcom štátoprávnom 
usporiadaní a riešení národnostnej otázky. Pod vplyvom zmienených udalostí Štefan Marko 
Daxner inicioval zvolanie celonárodného zhromaždenia slovenského národa. 

Štvrtá kapitola Snemovanie v Turčianskom Svätom Martine sa zaoberá priebehom 
samotného zhromaždenia, ktoré sa konalo v dňoch 6. až 7. júna 1861 v Martine. Zúčastnilo sa 
ho okolo 1500 až 1600 hostí (Francisci uvádzal až 6000 delegátov). Okrem najvýznamnejších 
predstaviteľov slovenského národného života sa v Martine objavili i traja zástupcovia šľachty, 
o ktorých dodnes nie je známe, s akým skutočným cieľom sa na snemovanie dostavili. 
Podkladom pre rokovanie sa stal text Š. M. Daxnera Hlas zo Slovenska, ktorý predurčil dva 
hlavné body memoranda: uznanie Slovákov za osobitný národ a zákonné vydelenie im 
národného územia (Hornouhorské slovenské okolie). Práve rozpory okolo druhého bodu 
na zhromaždení vykryštalizovali dva tábory, neskôr nazývané Stará a Nová škola. 

Reakciami na prijatie memoranda sa zaoberá piata kapitola Ohlasy memorandovej 
akcie. Maďarské vládnuce kruhy zorganizovali širokú protimemorandovú kampaň s cieľom 
zdiskreditovať dokument i jeho signatárov v očiach slovenskej verejnosti. Jej argumenty 
nemali nič spoločné s realitou. Obviňovali memorandistov zo snahy o dezintegráciu Uhorska 
ako aj z nezákonnosti celého zhromaždenia. 

Ďalším osudom dokumentu sa venujú kapitoly Osudy memoranda a S prosbopisom 
u panovníka. Slovenská delegácia vedená Jánom Franciscim odovzdala memorandum 
26. júna 1861 podpredsedovi uhorského parlamentu Kolomanovi Tiszovi. Keďže panovník 
22. augusta rozpustil parlament, slovenskí predstavitelia prepracovali dokument (Viedenské 
memorandum) a na čele s biskupom Štefanom Moyzesom ho odovzdali 12. decembra 1861 
                                                 
4 Autorka problematiku podrobne rozobrala v monografii VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v 
Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia. Matica slovenská : Martin, 2011. 
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panovníkovi. Slováci síce nedosiahli to, čo požadovali v memorande, ale získali aspoň 
minimálne výdobytky: založenie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej. 

Predposledná kapitola Rovnoprávnosť a samostatnosť sa zaoberá rozborom samotného 
textu memoranda. Hlavnými zásadami boli rešpektovanie územnej celistvosti Uhorska 
a zároveň uznanie národnej rovnoprávnosti na prirodzenom princípe. Autorka poukazuje 
na to, že na rozdiel od Žiadostí slovenského národa memorandum obišlo aktuálne 
hospodárske a sociálne a problémy a bolo celkovo „menej radikálne“, čo vysvetľuje tým, 
že oba dokumenty vznikli v odlišných politicko-spoločenských podmienkach a zároveň 
pri memorande došlo k väčšej polarizácii slovenského národného hnutia. 

Pri hodnotení publikácie nemožno nepoukázať na jej drobné nedostatky. Patria k nim 
zbytočné opakovania informácii, ktoré už boli spomenuté. Autorka na niektorých miestach 
prehliadla alebo si neuvedomila protirečiace si vyjadrenia: „Korešpondencia spolu s novinami 
bola jedinou platformou, kde sa určovala stratégia pre pripravované zhromaždenie“ (s. 18). 
Vzápätí na to cituje z listu J. Plošica G. K. Zechenterovi, v ktorom sa píše, že bol v Turci 
a tam „sa radili o petícii“. Teda nešlo len o korešpondenciu a noviny, ale aj osobné stretnutia. 
Na s. 45 zasa píše, že panovník v čase provizória „zrušil činnosť miestodržiteľskej rady“ 
a o niekoľko riadkov ďalej pokračuje „V činnosti však ponechal... Uhorskú miestodržiteľskú 
radu“. Text bol pravdepodobne písaný v časovej tisni o čom svedčia aj občas chýbajúce slová 
či písmená. 

Celkovo však možno publikáciu hodnotiť ako prínosnú. Je stručná a prehľadná, 
čo umocňuje aj v jej závere pripojená chronológia významných udalostí. Štýl autorky je jasný 
a zrozumiteľný. Zároveň bohatým obrazovým materiálom, no najmä mnohými autentickými 
dobovými citáciami vťahuje čitateľa priamo do diania, takže nadmieru napĺňa svoj účel 
popularizovať zmienenú dejinnú udalosť a sprístupniť ju čo najširšej verejnosti. 
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o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Bc. Tomáš Adamčík 
absolvent bakalárskeho stupňa odboru história na Fakulte humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici s pokračovaním na Mgr. stupni štúdia na FHV UMB, oblasť 
vedecko-výskumného bádania: dejiny a kultúra starovekej Mezopotámie, archeologická 
expedícia Bedřicha Hrozného; šéfredaktor študentského historického časopisu ACHERON 
(Acta Historica Et Orientalia Neosoliensia). 
 
 
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. Zofia Brzozowska 
je doktorandka na Katedre dejín Byzancie Lodžskej Univerzity. Je členkou spoločnosti 
Ceraneum, ukončila štúdium histórie a tiež slovanskej filológie. Venuje sa dejinám a kultúre 
stredovekej Rusi, cirkevno-slovanskej literatúre a paleografii. 
 
 
Bc. Mária Gaššová 
študuje odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vo svojej diplomovej 
práci sa zameriava na kresťanské apologetické spisy a ich pramennú výpoveď v období 2. až 
4.storočia n. l. Orientuje sa na úlohu a vplyv náboženstva v dejinách Rímskej ríše. 
 
 
Bc. Juraj Jankech 
študent odboru História na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Zaujíma sa o politické dejiny Slovenska v 20. storočí so zreteľom na obdobie  rokov 
1945 – 1989. 
 
 
Mgr. Lukáš Krajčír 
je interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Vo výskume sa 
zaoberá českými a slovenskými evanjelickými elitami v r. 1918-1938. V bádaní kladie dôraz 
na verejné pôsobenie slovenských evanjelických kňazov a ich percepciu slovenskej otázky 
počas 1. ČSR. 
 
 
Mgr. Eduard Laincz 
absolvent Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, odbor história. Je členom 
Spišského dejepisného spolku a v súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Ľubovnianskom 
múzeu – hrade v Starej Ľubovni. Venuje sa problematike slovensko-poľských vzťahov 
a regionálnym dejinám severného Spiša v prvej polovici 20. storočia. 
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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. 
pôsobí na Katedre histórie PdF UK v Bratislave. Profesionálne sa zaoberá slovenskými 
dejinami 19. a 20. storočia, so zameraním na slovensko-poľské a slovensko-české vzťahy. 
Je autorom dvoch monografií, desiatok vedeckých štúdií a množstva vedeckopopulárnych 
článkov. 
 
 
Mgr. Adam Mesiarkin 
je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jeho 
dizertačnej práce je úloha vojenských elít pri etnogenéze Slovanov. Zaujíma sa o politické 
dejiny včasného stredoveku a etnicitu včasnostredovekých gentes. 
 
 
Mgr. Andrea Námerová, PhD. 
vyštudovala klasickú filológiu na FiF UK v Bratislave. Pôsobila ako interná doktoradka 
na katedre klasickej archeológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Zaoberala sa nomádskym 
kmeňom Skýtov v kontexte archeologických materiálov a gréckych písomných prameňov z 
1.  – 2. storočia po Kr. V roku 2012 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu. 
 
 
Mgr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 
19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 
 
 
Mgr. Jana Sofková 
vyštudovala odbor história na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí 
ako odborná pracovníčka v Múzeu Červený kláštor. Zaoberá sa svetovými a slovenskými 
cirkevnými dejinami s užším záberom na rehoľu kartuziánov a kamaldulov a na ich pôsobenie 
v Lechnickom kláštore na Spiši. 
 
 
PhDr. Vladimír Vlasko 
pôsobí ako interný doktorand na HÚ SAV. Odborné zameranie: politické dejiny uhorského 
stredoveku, predovšetkým obdobie vlády posledných Arpádovcov a nástup dynastie 
Anjouovcov. 
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