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Neskoro, ale predsa 
––––––––––––––––––––––– 
 

                                                                                       „Málo nás je, málo, ale nič je preto: 
                                                                                      bez sto lastovičiek bude ešte leto! 

                                                                                        Povedali mnohí, že pôjdu za nami, 
a teraz po kútoch nôťa so svrčkami.“ 

 
Janko Kráľ, Duma bratislavská, 1844 

 
Nové číslo zborníka edičnej rady Historia nova so symbolickou číslovkou 7, ktoré aktuálne 
„držíte“ v rukách meškalo. Hoci výpadok oproti bežnému harmonogramu nie je veľký, predsa 
to predstavuje istý konkrétny výkyv. Dôvodom nebolo nič iné, ako malý počet príspevkov 
a v poslednej fáze tiež výpadok sľúbených textov, čo je vec, ktorá by sa korektným autorom 
nemala stávať. V danej chvíli sme sa však rozhodli číslo vydať v podobe, akú vidíte. 
Výsledkom je rozsahom menšie „číslo“, ktoré nás vracia niekam k počiatkom, popravde však 
práca s ním bola úľavou oproti predchádzajúcim číslam, ktoré už rozsahom prekračovali 
zdravú mieru. Do budúcnosti sa tak chystáme prehodnotiť politiku a vydať sa cestou zlatého 
rezu. Číslo však prináša jedno prvenstvo – nikdy predtým neobsahovalo tak veľký počet 
obrazových príloh a my dúfame, že sa ich transformácia podarila v kvalite ešte primeranej 
oku. 
 
Meškanie však prirodzene nastavilo obraz úvahám o udržateľnosti periodicity dvakrát ročne, 
čo je mimochodom interval, ktorý by v prípade vôle náš zborník jednoducho dokázal 
pretransformovať na časopis. Treba však hovoriť o výhodách i nevýhodách takéhoto kroku. 
Výhody predstavuje najmä o máčny mak lepšie bibliografické zaradenie časopiseckých 
príspevkov, čo je však zanedbateľná záležitosť. Druhou, zaujímavejšou výhodou by bola 
možnost začleniť časopis do niektorých z medzinárodných databáz, a tak posilniť jeho prestíž. 
Lákavé to je, avšak opäť by bolo nutné splniť špecifické podmienky, a nakoniec – garantuje 
akákoľvek databáza kvalitu časopisu a jeho príspevkov ako takých? 
 
Áno i nie – iste, po formálnej stránke dozaista, ale realita už môže byť iná. Je to podobný 
paradox, ako keď pod prísnymi normami potravinárskeho priemyslu v Európskej únii 
nakoniec dostávame menej kvalitné potraviny. Keď si človek niečo vyrobí z poctivých prísad 
pri zachovaní zdravých tradičných receptov sám, výsledok sa s potravinami „formálne 
v poriadku“ nedá ani porovnať. Kvalitu si tak treba strážiť osobne a žiadne hodnotenie 
či databáza nie sú zárukou. 
 
Hlavnou nevýhodou časopisu je nutnosť dodržať spomínanú periodicitu, a mať relatívnu 
voľnosť pri zostavovaní i uverejňovaní jednotlivých čísel. Táto sloboda sa ukázala aj v tomto 
prípade ako užitočná. 
 
Vskutku toto kritérium pre mnohých nič neznamená. Online periodiká narozličnejšieho 
formátu pribúdajú a s nimi pribúdajú aj prípady nepoctivého konania. Ale kde nie sú žiadne 
sankcie, či kontrola, nakoniec ani iné správanie nemožno čakať. Hovoríme tu hlavne o dvoch 
javoch – jednak je to ISSN pridelené projektom, ktoré v danom roku podmienku periodicity 
nesplnili (bez ohľadu na zámer či špekuláciu), alebo systém „dvojčísel“, kde sa obyčajná 
„ročenka“, ktorá je periodikom, nie však časopisom, za tento úmyselne vydáva. Treba iba 
dúfať, že sa nepoctivosť, zažratá už v základe takéhoto spisku, nedostáva apriórne i do obsahu 
v snahe po zisku bibliografického hodnotenia. My sa na takúto cestu nikdy nevydáme. 
 

Peter Podolan
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých 
univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni 
 
Romana Štangová 
 

Univerzitné matriky predstavujú jedinečný a hodnotný prameň pre poznanie dejín 

spoločnosti, kultúry, regionálnych dejín a v neposlednom rade samozrejme aj dejín 

vzdelávania a vzdelanosti. Predmetom nášho výskumu sa stali matriky okolitých 

stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni, pričom sme sa sústredili výlučne 

na študentov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska.1 

V stredoveku sa po príchode do vybraného univerzitného cieľa musel každý záujemca 

o univerzitné vzdelanie ísť v prvom rade predstaviť rektorovi. Ten ho následne zapísal 

do generálnej matriky univerzity. Po takomto zápise sa študent mohol ísť prezentovať 

dekanovi fakulty slobodných umení, ktorý v prípade, že viedol záznamy o prijatých 

uchádzačoch, takisto študenta zapísal do vlastnej matriky fakulty. Napokon, ak 

na univerzitnej pôde fungovali inštitúcie univerzitných národov a študent chcel užívať výhody 

vyplývajúce z členstva v týchto organizáciách, musel sa nechať zapísať aj do matriky 

univerzitného národa. Väčšinou sa pri každom takomto zápise od študentov vyberali 

poplatky,2 ktoré sa rôznili od univerzity k univerzite, a o ktorých si niečo povieme 

v nasledujúcich riadkoch. 

                                                 
1 Pri koncipovaní tejto štúdie sme pracovali s generálnymi matrikami Krakovskej a Viedenskej univerzity 
a čiastočne zachovanými matrikami Pražskej univerzity. Čo sa týka univerzity v Krakove, matriky máme 
zachované od roku 1400 a pracovali sme s ich najnovšou edíciou, ktorá vznikla pod vedením A. Gasiorowskeho. 
(GASIOROWSKI, Anton – JUREK, Tomasz – SKIERSKA, Izabela (eds.). Metryka czyli album Uniwersytetu 
Krakowskiego z lat 1400 – 1508. vol. I. Krakow : Societas Vistulana, 2004, 650 s.; GASIOROWSKI, Anton – 
JUREK, Tomasz – SKIERSKA, Izabela. (eds.). Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400 – 
1508. vol. II. Krakow : Societas Vistulana, 2004, 767 s.; GASIOROWSKI, Anton – JUREK, Tomasz – 
SKIERSKA, Izabela. (eds.). Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509 – 1551. vol. I. Krakow : 
Societas Vistulana, 2010, 677 s.) Táto práca spĺňa všetky kritériá modernej pramennej edície a autorom sa 
pomerne úspešne podarilo identifikovať väčšinu lokalít, ktoré študenti pri zápise uvádzali ako miesta svojho 
pôvodu. Pri skúmaní matrík viedenskej univerzity sme používali práce A. Tüskés (TÜSKÉS, Anna. 
Magyarországi diákok a Bécsi egyetemen 1365 – 1526. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 
2008, 481 s.) a K. Schraufa (SCHRAUF, Károly (ed.). A Bécsi egyetem Magyar nemzetének anyakönyve (1453-
tól 1630-ig). Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1902, 663 s.; SCHRAUF, K. (ed.). Magyarországi 
tanulók a Bécsi egyetem. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1892, 486 s.). Matriky stredovekej 
univerzity v Prahe sa nám bohužiaľ do dnešných čias nezachovali, resp. zachovali sa len veľmi zlomkovito 
(matrika právnickej fakulty z rokov 1372 – 1418 a zoznam graduovaných fakulty slobodných umení z rokov 
1367 – 1420). Tu sme vychádzali predovšetkým z pomerne kvalitnej práce B. Varsika. (VARSIK, Branislav. 
Slováci na Pražskej universite do konca stredoveku. Bratislava : Filosofická fakulta UK, 1926, 37 s.). 
2 RÜEGG, Walter (ed). Geschichte der Universität in Europa I. Mittelalter. München : C. H. Beck, 1993, s. 217. 
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Krakovská univerzita si stanovila jednotný poplatok 8 poľských grošov, ktorý musel 

zaplatiť každý študent bez ohľadu na svoj sociálny status. Úplné odpúšťanie tohto poplatku 

bolo zriedkavé, v generálnej matrike univerzity máme zaznamenaný len jeden takýto prípad. 

Rektor univerzity mohol na základe vlastného uváženia prijať od študenta namiesto peňažného 

poplatku dávku vo forme naturálií, no takéto prípady sa vyskytli rovnako veľmi výnimočne.3 

Plnú imatrikulačnú taxu 8 grošov si však mohol dovoliť zaplatiť naraz málokto. 

Rektori preto veľmi často akceptovali čiastkové platby, v mnohých prípadoch dokonca stačil 

aj prísľub študenta, že danú sumu počas svojho štúdia uhradí. Zaplatenie plnej čiastky 

8 grošov bolo jednou z podmienok získania bakalárskeho titulu. Pri viacerých študentoch 

preto nachádzame poznámku, že platbu uhradili tesne pred vykonaním bakalárskej skúšky, 

resp. pred promóciou.4 Výskumy však ukázali, že veľké množstvo študentov najmä 

v stredoeurópskom priestore opúšťalo univerzity bez získania akéhokoľvek titulu,5 preto 

takíto študenti nemuseli rektorovi plnú čiastku nikdy uhradiť. Univerzitné národy na studium 

generale v Krakove nikdy neexistovali, takže dodatočné poplatky pri zápise do matriky 

univerzitného národa tu študenti neplatili. 

Viedenská univerzita sa podľa zachovaných prameňov javí v porovnaní s univerzitou 

v Krakove ako oveľa tolerantnejšia voči menej majetným študentom. Základný poplatok 

rektorovi predstavoval 4 až 8 grošov, pokiaľ sa študent nechal zapísať aj do matriky 

univerzitného národa, zaplatil ďalšie 4 denáre.6 Rovnako ako v Krakove sa akceptovali 

čiastkové platby i prísľuby uhradenia stanovenej taxy v prípade zlepšenia sociálnej situácie 

počas štúdia, v porovnaní s jedným krakovským prípadom však v matrikách nachádzame 

obrovské množstvo študentov označených ako pauperes, ktorí boli od bežne vyžadovaných 

poplatkov oslobodení. Viedenská univerzita bola v porovnaní s Krakovskou flexibilnejšia aj 

čo sa druhej strany sociálneho rebríčka týka, šľachtici a vyššie postavené cirkevné osoby 

platili za imatrikuláciu až 1 zlatý.7  

Karlova univerzita v Prahe od svojich novoprijatých študentov vyžadovala pri zápise 

jednotný poplatok 6 grošov, z ktorého tretina patrila rektorovi a 6 halierov univerzitnému 

                                                 
3 V matrike sú zachytené prípady, kedy študent namiesto poplatku 8 grošov rektorovi daroval vosk, soľ, 
či dokonca pivo alebo víno. Ani jeden z uvedených prípadov sa však netýka uhorského študenta. 
GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. XLIX. 
4 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. XLIX. 
5 RÜEGG, ref. 2, s. 182. 
6 Netreba sa preto čudovať, že mnohých uhorských študentov, ktorí podľa hlavnej matriky navštevovali 
univerzitu vo Viedni, vôbec nenachádzame zapísaných v matrike uhorského univerzitného národa, prípadne sa 
do tejto matriky zapisovali s ročným až dvojročným oneskorením. Porovnaj TÜSKÉS, ref. 1, 481 s. 
a SCHRAUF, A Bécsi egyetem, ref. 1, 663 s. 
7 RITTER VON ASCHBACH, Joseph. Geschichte der Wiener Universität. Vienna : Wilhelm Braumüller, 1865, s. 66. 
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pedelovi.8 Úplne oslobodení od platenia poplatkov boli tí členovia univerzity, ktorých ročný 

príjem dokázateľne nepresiahol 12 zlatých. Osoby s ročným príjmom medzi 12 – 24 zlatými 

mohli byť zbavené povinnosti platenia poplatkov na základe uváženia rektora. Keďže sa nám 

nezachovali matriky trojfakultnej univerzity, nevieme povedať, či tieto nariadenia v praxi aj 

skutočne fungovali. Z čiastočne zachovaných matrík saského univerzitného národa však 

vyplýva, že priemerná taxa, ktorú študenti platili pri zápise, v skutočnosti nepresiahla 2 groše.9 

Okrem oficiálnych poplatkov vyžadovaných univerzitou museli novoprijatí študenti 

neraz plniť aj rôzne neoficiálne, no tradíciami vyžadované povinnosti potrebné pre začlenenie 

sa do univerzitného korpusu. Vo Viedni (a nepochybne aj v Prahe) platila zásada, že študent 

mal v období medzi zapísaním sa do hlavnej univerzitnej matriky a matriky univerzitného 

národa status tzv. beána. Takýto beánus musel znášať rozličné príkoria zo strany svojich 

starších spolužiakov, pričom často od neho boli vymáhané aj rôzne sumy peňazí a počas 

tzv. depositio, inak aj skúšky trpezlivosti, sa dokonca pilo na jeho útraty.10 Napokon netreba 

zabúdať ani na výdavky bežne spojené so štúdiom a bývaním mimo domova ako napr. nákup 

študijných pomôcok, platby vyučujúcim, strava, oblečenie, kúpa alebo zapožičanie si 

študentského odevu, zapožičanie si textov na kopírovanie, výdavky na kúpeľ, holiča, v prípade 

choroby na lekára, na sviečky pre osvetlenie, drevo na vykurovanie, pokuty rôzneho druhu, 

platby poslom v prípade, že by chcel študent komunikovať s domovom, ale i výdavky na rôzne 

obľúbené študentské „voľnočasové“ aktivity ako napr. hazardné hry a návštevy pohostinstiev. 

 
Sociálna stratifikácia študentov 
 

Charakteristickou črtou neskorostredovekej spoločnosti bolo v tom čase už pomerne 

prísne rozdelenie na stavy, pričom možnosti sociálneho pohybu medzi jednotlivými vrstvami 

boli značne obmedzené. Tradičné rozdelenie spoločnosti na stav roľníkov, šľachty 

a duchovenstva síce už dávno narušil remeselnícko-obchodnícky element meštianstva, 

no napriek tomu bude trvať ešte dlho, kým dôjde k pretrhaniu tradičných väzieb. 

V súvislosti s rozkvetom miest a meštianstva v stredoveku kráčal ruka v ruke aj rozvoj 

vzdelávania a vzdelanosti. Potreba učených osôb sa najskôr odzrkadlila v rozmachu 

mestských škôl a neskôr aj univerzít, vďaka čomu vznikol nový typ vzdelanca – laika (hoci 

teologické vzdelanie bolo naďalej na univerzitách považované za najvyššie možné vzdelanie). 

Centrá vzdelanosti sa postupne presúvali z kláštorných stredísk do miest a celková laicizácia 
                                                 
8 Človek sprevádzajúci univerzitných funkcionárov pri slávnostných príležitostiach. ČORNEJOVÁ, Ivana et al. 
Dějiny Univerzity Karlovy I, 1347/48-1622. Praha : Karolinum, 1995, s. 57. 
9 ČORNEJOVÁ, ref. 8, s. 58. 
10 RITTER VON ASCHBACH, ref. 7, s. 66-67. 
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vzdelávania v neskorom stredoveku tak spôsobila značný nárast gramotnosti.11 Potrebu 

ovládania základov čítania, písania a počítania u meštianskeho elementu pre prosperitu 

obchodov určite netreba zdôrazňovať. 

Univerzitní vzdelanci a univerzity tak boli po mestskom prostredí ďalším prvkom, 

ktorý narúšal tradičné stredoveké usporiadanie spoločnosti. Úspech či neúspech v štúdiu 

nezávisel od sociálneho pôvodu študenta, ale od jeho osobných schopností a usilovnosti, 

vďaka čomu francúzsky historik Jacques Verger nazval univerzity „kolískami moderného 

individualizmu.“12 S úspechmi v štúdiu sa potom vzdelancom otvárali aj kariérne príležitosti 

a s tým súvisiaca možnosť spoločenského vzostupu, akú dovtedy v stredoveku vedela 

ponúknuť snáď len duchovná dráha. Na rozdiel od cirkvi, kde však najvyššie posty aj tak 

získavali takmer výlučne príslušníci šľachty, malo univerzitné štúdium oveľa širší 

spoločenský záber. Na univerzitách nenachádzame snáď len najnižšie a najchudobnejšie 

vrstvy vidieckeho obyvateľstva.13 

Napriek tomu, že študenti si navonok boli teoreticky rovní a jediná hierarchia, ktorá na 

univerzitách oficiálne platila, bola hierarchia získaných akademických titulov, aj medzi 

študentmi sa prirodzene odzrkadľovali sociálne nerovnosti, ktoré v tom čase existovali 

v spoločnosti. Študujúci si na univerzity so sebou prinášali vplyvy prostredia, v ktorom 

vyrastali, rovnako ako aj svoj osobný a spoločenský status, čo sa prejavovalo viacerými 

spôsobmi a dotváral sa tak pestrý spoločenský obraz každej univerzity. Platilo to 

predovšetkým na najnižšej fakulte slobodných umení, študenti vyšších fakúlt už často 

pretrhali alebo obmedzili svoje styky s domovom a rodinou, takže na vyšších fakultách už 

napríklad vôbec nenachádzame inštitúcie univerzitných národov.14 

Študent mohol svoje spoločenské postavenie manifestovať rozmanitými spôsobmi. 

Zámožnejší poslucháči univerzít si mohli dovoliť jedného alebo viacerých sluhov, vlastné 

knihy, ubytovanie, prípadne dokonca aj súkromného učiteľa. Na druhej strane univerzitného 

sociálneho rebríčka stáli tzv. pauperes, ktorím boli odpúšťané univerzitné poplatky, bývali 

na najlacnejších ubytovniach a zvykli si privyrábať slúžením niektorému zo starších 

zámožnejších spolužiakov alebo magistrov. Najpočetnejšia skupina študentov sa však 

pravdepodobne regrutovala zo stredných obchodno-remeselníckych vrstiev,15 čo opäť 

súviselo s úzkym prepojením rozkvetu miest a vzdelanosti. 

                                                 
11 RICHÉ, Pierre – VERGER, Jacques. Učitelé a žáci ve středověku. Praha : Vyšehrad, 2011, s. 136. 
12 RICHÉ – VERGER, ref. 11, s. 224. 
13 RÜEGG, ref. 2, s. 196. 
14 Tamže, s. 115. 
15 Tamže, s. 196. 
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Výskum sociálneho pôvodu študentov z územia Slovenska na základe dochovaných 

univerzitných matrík je do značnej miery komplikovaný. V matrikách Krakovskej univerzity 

jej poslucháči vystupujú pod štyrmi základnými údajmi: krstné meno, krstné meno otca, 

miesto pôvodu a výška zaplateného imatrikulačného poplatku. Málokedy sa stretávame aj 

s naznačením pôvodu študenta na základe uvedenia povolania jeho otca. Zdá sa, že jediné 

rozdelenie, na ktoré rektori pri vedení matriky dbali, bolo rozdelenie študentov na laikov 

a príslušníkov duchovenstva. V takom prípade máme vždy slovíčkom frater, plebanus a pod. 

naznačené, o akého člena cirkevnej hierarchie ide.16 V záznamoch máme odlíšených 

aj príslušníkov šľachty, ale často len pokiaľ sa jednalo o potomka z významnejšej šľachtickej 

rodiny. Títo sa v krakovskej matrike označovali slovíčkom magnificus.17 

Čo sa týka matriky Viedenskej univerzity, táto bola v mnohých prípadoch ešte 

skúpejšia na informácie o pôvode študenta ako tá krakovská. Pravidlom bolo uvedenie 

krstného mena študenta a miesta pôvodu, krstné meno otca sa nevyžadovalo. Pokiaľ sa 

jednalo o osobu z radov duchovenstva, rovnako sa väčšinou uvádzalo postavenie danej osoby 

v cirkevnej hierarchii. V matrike Viedenskej univerzity sa však často stretávame aj 

so všeobecným termínom dominus, ktorý mohol označovať tak osobu duchovného stavu, ako 

aj šľachtica.18 Šľachtici v matrike vystupujú aj pod termínom nobilis, no rovnako ako 

v záznamoch Krakovskej univerzity, nie všetky osoby šľachtického pôvodu sú v matrike 

označené týmto pomenovaním. Išlo skôr o príslušníkov vyššej nobility. 

Generálne matriky trojfakultnej univerzity v Prahe sa nám do dnešných čias bohužiaľ 

nezachovali, takže dnes už ťažko zistíme sociálnu skladbu jej novoprijatého poslucháčstva. 

Pravdepodobne sa však najskôr približovala univerzite vo Viedni, keďže ako sme naznačili 

vyššie, Pražská univerzita bola, čo sa vyberania a odpúšťania univerzitných poplatkov týka, 

voči chudobným študentom podobne tolerantná. 

Prvotným záchytným bodom pri zisťovaní sociálnej skladby Krakovskej univerzity 

bola výška zaplateného imatrikulačného poplatku. Krakovská univerzita si stanovila jednotný 

poplatok 8 poľských grošov, ktorý musel v priebehu štúdia zaplatiť každý študent bez ohľadu 

na svoj sociálny status. Priemerne pri zápise zvykli študenti z územia Slovenska rektorovi 

zaplatiť polovicu vyžadovanej imatrikulačnej taxy, t. j. 4 groše. Keď sme sa snažili sledovať 

priemerné zaplatené taxy podľa jednotlivých miest, zistili sme, že najbohatší študenti 

pochádzali z Kremnice (4,33), Banskej Bystrice (4,32), Banskej Štiavnice (4,41), Levoče 
                                                 
16 Napr. Stephanus Valentini de Corpavia, plebanus de Scepus. GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, 
ref. 1, s. 54. 
17 Napr. Emericus magnifici Joannis de Bebeg. GASIOROWSKI, Metryka z lat 1509 – 1551 I, ref. 1, s. 97. 
18 Porovnaj TÜSKÉS, ref. 1, s. 61. a 73. 
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(4,56), Košíc (4,48), Zvolena (5,17) a Spišských Vlachov (4,17).19 Tieto výsledky približne 

korešpondujú so stupňom ekonomického rozvoja týchto miest na konci stredoveku a tiež aj 

s počtami študentov, ktorými boli tieto mestá zastúpené na Krakovskej univerzite (pozri graf 

č. 3). Pokiaľ študent z mesta zaplatil plnú imatrikulačnú taxu, nepochybne išlo o príslušníka 

mestského patriciátu. Pokiaľ tak urobil študent z mestečka alebo dediny, mohlo ísť o potomka 

šľachtica alebo dedičného richtára, hoci ani títo často nemuseli byť dostatočne solventní na to, 

aby si mohli dovoliť uhradiť naraz plný imatrikulačný poplatok. Napríklad Michal, syn 

Gregora, škultéta zo Sobraniec, v roku 1468 pri svojom zápise na univerzitu zaplatil len 

čiastkovú taxu 2 groše20 a rovnako Ján, syn Petra, richtára Tvarožnej na Spiši, si mohol 

dovoliť zaplatiť rektorovi pri svojej imatrikulácii len 3 groše.21 Zo šľachticov napr. uhradil 

len polovičnú taxu Michal, syn Osvalda z Rožňových Mitíc, ktorý už predtým získal titul 

bakalára slobodných umení vo Viedni.22 

Plné imatrikulačné taxy väčšinou platili príslušníci duchovenstva, ktorí si štúdiá 

nefinancovali sami, ale prostredníctvom príjmov z kanonikátov a cirkevných prebiend 

rôzneho druhu. Taký je prípad Ondreja, syna Mikuláša z Košíc, ktorý bol členom 

dominikánskeho rádu,23 či Pavla Henela, kremnického mestského farára, ktorý už pred svojím 

zápisom na univerzitu v Krakove získal titul magistra slobodných umení vo Viedni.24 Plnú 

taxu 8 grošov tiež hneď pri zápise platili príslušníci vyššej šľachty, na univerzite v Krakove to 

z územia Slovenska boli Ján, syn Osvalda z Korlátky25 a Imrich, syn Jána Bubeka.26 

Čo sa týka univerzity vo Viedni, tu v priemere študenti z územia Slovenska platili 

polovicu vyžadovaného poplatku, t. j. 2 groše a veľká časť študentov bola od poplatkov 

oslobodená úplne. Pri takýchto študentoch v matrike nachádzame označenie pauper. 

V matrikách Viedenskej univerzity sme sa snažili sledovať fenomén týchto chudobných 

študentov s ohľadom na ich regionálny pôvod a dospeli sme k záveru, že pauperes sa 

vyskytovali viac-menej rovnakou mierou medzi študentmi z miest, mestečiek a dedín. 

Približne 61% chudobných pochádzalo z miest, 15% z mestečiek a 24% z dedín, čo zhruba 

zodpovedá celkovému rozloženiu regionálneho pôvodu študentov podľa typu lokality (pozri 

                                                 
19 V zátvorkách uvádzame priemerné platby študentov týchto miest. Do úvahy sme brali len mestá, ktoré boli 
zastúpené viac ako 15 študentmi, takže nám tu prirodzene nefigurujú významné západoslovenské lokality 
ako Bratislava a Trnava, ktorých študenti prirodzene preferovali univerzitu vo Viedni. 
20 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. 331. 
21 Tamže, s. 224. 
22 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1509 – 1551 I, ref. 1, s. 41. 
23 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. 318. 
24 Tamže, s. 415. 
25 Tamže, s. 626. 
26 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1509 – 1551 I, ref. 1, s. 97. 
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graf č. 2). Na základe tohto výsledku teda nemôžeme usudzovať, že by študenti z dedín 

a mestečiek boli menej majetní než študenti z miest, ako by sme mohli sprvoti predpokladať 

na základe jednoduchej úvahy v súvislosti s koncentráciou remesiel, obchodu a tým pádom aj 

peňažných prostriedkov do lokalít mestského typu. Ani študenti z miest totiž netvorili 

jednoliaty celok a nájdeme medzi nimi potomkov drobných remeselníkov a obchodníkov 

na jednej strane, ako aj predstaviteľov mestskej patricijskej vrstvy na strane druhej. 

Už vyššie sme spomínali, že univerzity v stredoveku ponúkali možnosť spoločenského 

a kariérneho vzostupu takmer všetkým jednotlivcom, bez ohľadu na ich sociálny pôvod, 

pretože úspech tu závisel najmä od osobného nadania a usilovnosti. Príkladom nám môžu byť 

študenti, ktorí spočiatku v matrikách vystupujú ako chudobní, no postupom času sa im 

podarilo vypracovať a získať významné postavenie prinajmenšom v stredovekom svete 

vzdelancov. Jedným z takýchto úspešných a nadaných študentov bol aj dobre známy Vavrinec 

Koch z Krompách, pri ktorého imatrikulačnom zázname v roku 1449 nachádzame poznámku 

pauper. Napriek tomu sa mu podarilo získať titul magistra slobodných umení a stať sa 

známym učencom v oblasti teológie. V zimnom semestri roku 1461/1462 bol dokonca 

zvolený za prokurátora uhorského národa na Viedenskej univerzite,27 čo bola v tom čase 

jedna z najdôležitejších univerzitných funkcií. Prokurátori sa volili každý semester a v ich 

právomoci bola okrem vedenia národných matrík a správy majetku univerzitného národa aj 

voľba rektora.28 Podobný je tiež prípad Jána Messinklahera z Levoče, ktorý takisto prišiel 

v roku 1438 na univerzitu ako chudobný študent a v roku 1453 bol už ako magister 

slobodných umení a študent teológie zvolený za prokurátora uhorského národa.29 

Rovnako ako v prípade univerzity v Krakove, aj vo Viedni si najvyššie taxy mohli 

dovoliť zaplatiť predovšetkým študenti z radov duchovenstva a šľachty. Z duchovenstva 

vychovala Viedenská univerzita mnoho kanonikov Bratislavskej kapituly; od roku 1384 

univerzitu dokonca navštevoval aj bratislavský prepošt Vavrinec Zambo, ktorý uhradil plný 

poplatok 4 groše.30 Zo šľachticov tu nachádzame Františka Forgáča z Gýmeša (zapísaný 

v roku 1504),31 Michala z Rožňových Mitíc (tento po získaní titulu bakalára peregrinoval 

do Krakova),32 grófov Martina a Mikuláša zo Sv. Jura a Pezinka (Martin tu študoval od roku 

1402,33 Mikuláš od r. 149734), Uriela Majténiho (tento sem peregrinoval v roku 1501 

                                                 
27 SCHRAUF, A Bécsi egyetem, ref. 1, s. 19. 
28 RITTER VON ASCHBACH, ref. 7, s. 14-15. 
29 SCHRAUF, A Bécsi egyetem, ref. 1, s. 18. 
30 SCHRAUF, Magyarországi tanulók, ref. 1, s. 16. 
31 TÜSKÉS, ref. 1, s. 298. 
32 Tamže, s. 306. 
33 Tamže, s. 73. 
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z Krakova),35 Ondreja a Ladislava Verbőciovcov (Ondrej bol imatrikulovaný v roku 1509,36 

Ladislav v r. 151137) a Štefana z Aboviec (od r. 1504).38 

Druhým spôsobom, ako môžeme z univerzitných záznamov zistiť sociálny pôvod 

študentov, je na základe prípadov, keď ho máme priamo naznačený. Ide však len o malé 

percento študentov a preto z takéhoto výskumu nemôžeme robiť žiadne jednoznačné súdy. 

Prvú skupinu tvoria študenti, ktorí boli príslušníkmi cirkvi a na základe svojho 

postavenia v rámci cirkevnej hierarchie aj poberali určité príjmy. Ako sme už spomínali 

vyššie, takéto prípady máme v matrikách väčšinou jasne naznačené. V prvom rade išlo 

o členov rehoľných rádov, títo boli označovaní termínom frater a často sa uvádzal aj 

konkrétny rád, ku ktorému daná osoba patrila. Jedným z prvých uhorských študentov 

na Krakovskej univerzite bol brat Ladislav, syn Ladislava zo Spiša (imatrikulovaný 

v r. 1408).39 Od roku 1466 v Krakove študoval aj Ondrej, syn Mikuláša z Košíc, ktorý bol 

príslušníkom rádu dominikánov.40 Na univerzite vo Viedni zase študoval kňaz Ján 

z Bratislavy, ktorý bol príslušníkom Rádu nemeckých rytierov.41 

Na okolitých univerzitách získalo vyššie vzdelanie aj viacero príslušníkov 

Bratislavskej, Nitrianskej a Spišškej kapituly. Bratislavskí kanonici prirodzene preferovali 

blízku Viedenskú univerzitu, jeden nitriansky kanonik si za miesto svojich štúdií vybral Prahu 

a kanonici Spišskej kapituly prekvapujúco navštevovali rovnako Viedenskú, ako aj 

Krakovskú univerzitu. V prípade spišských kanonikov na Viedenskej univerzite mohlo ísť 

o osoby nemeckého pôvodu, ktoré si zrejme cielene vybrali jazykovo bližšie prostredie. Ich 

motívom pre výber Viedenskej univerzity však mohla byť aj jej preslávenosť vo výučbe 

teológie. V roku 1409 zrejme preto vo Viedni svoje štúdiá začal aj spišský prepošt Juraj, syn 

Petra z Pavloviec.42 

Na univerzitách sa vzdelávalo tiež viacero kňazov, ktorým sa podarilo získať 

povolenie opustiť svoje farnosti, no napriek tomu z nich mohli naďalej poberať príjmy 

a financovať tak svoje štúdiá. V Krakove to boli už spomínaní kňazi Štefan zo Spiša 

a magister Pavol Henel z Kremnice, vo Viedni Peter, kňaz z Marianky,43 Jakub, kňaz 

                                                                                                                                                         
34 TÜSKÉS, ref. 1, s. 283. 
35 Tamže, s. 293. 
36 Tamže, s. 307. 
37 Tamže, s. 311. 
38 Tamže, s. 299. 
39 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. 66. 
40 Tamže, s. 318. 
41 TÜSKÉS, ref. 1, s. 90. 
42 Tamže, s. 79. 
43 Tamže, s. 87. 
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z Trenčína (ktorý mimochodom zaplatil až dvojnásobný imatrikulačný poplatok vo výške 

8 grošov),44 Mikuláš z Trnavy (takisto zaplatil 8 grošov),45 Gregor z Prievidze (6 grošov),46 

Eliáš zo Spiša (ktorý bol zároveň šľachticom, no zaplatil len 4 groše)47 a Cyril Pintha 

z Lučenca.48 V Prahe na právnickej univerzite študoval kňaz Šimon zo Šintavy.49 Opäť teda 

pozorujeme obľúbenosť Viedenskej univerzity medzi duchovnými osobami, čo môže byť 

spôsobené aj dôslednejším vedením matrík, ale pravdepodobnejšie duchovných priťahovala 

sláva univerzity vo výučbe teológie. 

Ďalšiu sociálnu vrstvu na univerzitách po duchovenstve tvorila šľachta. Mladí 

šľachtici, pokiaľ neboli najstaršími mužskými potomkami, boli donútení nasledovať 

duchovnú kariéru z dôvodu nedrobenia rodinného majetku. Rodičia ich zväčša vyslali 

na univerzitné štúdiá. Nemuselo však tomu tak byť vždy, výnimkou je napríklad Stibor 

zo Stiboríc mladší, ktorý študoval právo na univerzite v Prahe.50 

Na štúdiá vysielali svojich potomkov aj príslušníci mestského patriciátu. Títo boli aj 

v 15. storočí na Slovensku ešte väčšinou nemeckého pôvodu, a tak ich rozoznáme podľa 

nemecky znejúcich priezvisk a výšky zaplateného imatrikulačného poplatku. Potvrdenie tohto 

predpokladu by si však vyžadovalo rozsiahly výskum v slovenských mestských archívoch, 

čo môže byť námetom pre ďalšie bádanie v oblasti stredovekej vzdelanosti na území 

Slovenska. Na príklade košických študentov v Krakove to už dokázala Iulia Caproş; 

no i medzi potomkami bohatých košických mešťanov sa našiel aj jeden, ktorý bol nepochybne 

slovenského pôvodu – istý Jakub, syn Benedikta Thota.51 

Osobitnú sociálnu vrstvu na univerzitách tvorili pauperes, o ktorých sme už písali 

vyššie a ktorí mohli mať naozaj rozličný sociálny a regionálny pôvod. Mohlo ísť o potomkov 

drobných remeselníkov či obchodníkov z miest a mestečiek, drobnej vidieckej šľachty, 

zámožnejších roľníkov, alebo napr. študentov pochádzajúcich z mnohodetných rodín, ktorých 

jedinou nádejou bola univerzitná kariéra. 

Priemerný poslucháč Viedenskej, Krakovskej či Pražskej univerzity z územia 

Slovenska však pochádzal zo strednej sociálnej vrstvy, narodil sa v remeselníckej alebo 

v menej významnej obchodníckej rodine, platil priemerné imatrikulačné poplatky a často 

                                                 
44 TÜSKÉS, ref. 1, s. 131. 
45 Tamže, s. 135. 
46 Tamže, s. 160. 
47 Tamže, s. 171. 
48 Tamže, s. 291. 
49 VARSIK, ref. 1, s. 24. 
50 Tamže, s. 24. 
51 CAPROŞ, Iulia. Students from Košice at foreign universities before and during the reformation period in 
town. Budapest : Central European University, 2010, s. 60. 
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opustil univerzitu bez získania titulu. V niektorých prípadoch univerzitné matriky zachytávajú 

aj zamestnania otcov takýchto študentov. Najčastejšie sa vyskytujúcim povolaním 

u otcov študentov z územia Slovenska bol krajčír (vyskytuje sa až 13-krát, pričom je 

zaujímavé, že 5 študentov z toho pochádzalo zo Šamorína). Rovnako často sa vyskytlo aj 

všeobecné pomenovanie pre remeselníka (13-krát, všetci pochádzali z miest) a tretím 

najčastejším povolaním bol obchodník (12-krát, z toho štyria boli Kremničania). Z častejšie sa 

vyskytujúcich povolaní ešte treba spomenúť zlatníkov (5 študentov, traja z Kremnice), ševcov 

(7-krát), sústružníkov (3-krát), mlynárov (5-krát), mäsiarov (7-krát), brašnárov (7-krát), 

garbiarov (4-krát) a kolárov (3-krát). Dvoma študentmi máme zastúpené povolania 

mincovníkov (obaja samozrejme pochádzali z Kremnice), výrobcov lukov, povozníkov, 

remenárov a klinciarov. Ojedinele sa v matrikách vyskytli aj iné zamestnania, 

zo zaujímavejších treba určite spomenúť pivovarníka, nožiara a rybára z Bratislavy, hlásnika 

z Levoče a syna hostinského z Košíc. 

Naším zámerom bolo pôvodne skúmať okrem sociálneho statusu študentov aj ich 

etnické pozadie, no na základe zachovaných prameňov je to takmer nemožné. Študenti 

najčastejšie rektorovi uvádzali len svoje krstné meno a krstné meno otca, ktoré mali takmer 

vždy latinskú podobu. Niekedy sa nám zachovali aj priezviská študentov, predovšetkým išlo 

o študentov z Bratislavy, ktorí boli nemeckého pôvodu. Môžeme predpokladať, že väčšina 

bohatších mešťanov z iných významnejších miest bola tiež nemeckého pôvodu, rovnako ako 

mnoho dedinčanov, ktorí pochádzali z osád založených na zákupnom práve (predovšetkým 

na Spiši). Len v troch prípadoch máme priamo naznačenú etnicitu študenta – ide o už 

spomínaného Jakuba Thota z Košíc, ďalej vo Viedni študovali Juraj Sclavus zo Šintavy52 

a Ján Windisch z Banskej Bystrice.53 Zaujímavý je prípad študenta Antona zo Serede, ktorého 

priezvisko bolo Bissenus54 – nevedno však, či jeho predkovia skutočne boli Pečenehovia, 

ktorí sa asimilovali s okolitým obyvateľstvom, alebo išlo len o prezývku. 

 
Regionálny pôvod študentov 
 

Každá stredoveká univerzita prirodzene priťahovala svojich poslucháčov 

predovšetkým z najbližšieho okolia, výnimkou boli snáď len najstaršie univerzity v Paríži, 

v Bologni a v Padove, ktoré svojou preslávenosťou a kvalitou výučby lákali záujemcov 

                                                 
52 TÜSKÉS, ref. 1, s. 148. 
53 Tamže, s. 212. 
54 Tamže, s. 102. 
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o vzdelanie z celého kontinentu.55 Zo stredoeurópskych univerzít mala spočiatku najširší 

záber Pražská univerzita, keďže bola prvá v našom priestore a nemala preto žiadnu 

konkurenciu. So vznikom univerzít v Krakove, vo Viedni a v Rímsko-nemeckej ríši 

a so stupňujúcimi sa konfliktami univerzitných národov však postupne toto prvenstvo stratila. 

Dodnes sa nám bohužiaľ nezachovali ani jej matriky, takže sa opäť sústredíme predovšetkým 

na poslucháčov univerzít v Krakove a vo Viedni. 

Zisťovanie regionálneho pôvodu študentov na základe záznamov v univerzitných 

matrikách je o niečo jednoduchšie ako určovanie ich sociálneho zaradenia. Len veľmi 

ojedinele sme sa stretli s prípadmi, keď študent vôbec neuviedol miesto svojho pôvodu. 

Z času na čas sa stalo, že udal len všeobecné Hungarus – takéto prípady sme potom do našich 

štatistík nezaradili, pretože sa nedá určiť, či takýto študent pochádzal z územia Slovenska. 

Niekedy tiež študenti neuvádzali konkrétne miesto pôvodu, ale len región, z ktorého 

pochádzali. Najčastejšie sme sa s týmto stretli pri študentoch zo Spiša, z Liptova a Gemera. 

Najväčšie problémy nám robila identifikácia lokalít, ktorých stredoveké pomenovania 

nachádzame aj v okolitých krajinách. Išlo napríklad o Ružomberok – Rožmberk, Spišskú 

Novú Ves – Jihlavu (obidve lokality v prameňoch vystupujú ako Iglo, Iglavia), Sabinov – 

Sibiu v Rumunsku, Svätý Jur – Sfântu Gheorghe takisto v Rumunsku a pod. V krakovských 

matrikách sa z času na čas pri študentovi zvykla uvádzať aj cirkevná diecéza, z ktorej 

pochádzal, čo nám v mnohých prípadoch uľahčilo zisťovanie jeho pôvodu. Pokiaľ diecéza 

nebola uvedená a nevedeli sme určiť, či sa skutočne jednalo o študenta z územia Slovenska, 

rovnako sme sa rozhodli nezaradiť takéto prípady do našich štatistík z obáv zo skreslenia výsledku. 

Matriky Krakovskej univerzity sa nám zachovali od roku 1400 a už v roku 1401 tu 

nachádzame prvého poslucháča z územia Slovenska – bol ním istý Mikuláš, syn Jána 

z Kežmarku.56 O rok na to ho sem nasledoval Žigmund zo Spiša57 a do konca prvého decénia 

15. storočia ďalších 15 študentov z nášho územia. Všetci pochádzali zo Spiša a z východného 

Slovenska s výnimkou Jána, syna Henczmanna z Krupiny.58 Návštevnosť univerzity 

študentmi z územia Slovenska sa postupne zvyšovala a od 50. rokov 15. storočia sa univerzita 

stala najvyhľadávanejšou a najpopulárnejšou vzdelávacou inštitúciou medzi študentmi 

z nášho územia. Ich počty vrcholia na prelome 15. a 16. storočia, najviac študentov sa 

prihlásilo práve v rokoch 1498, 1499 a 1501 (okolo 20 imatrikulácií za rok). V tom čase už 

v Krakove fungovala aj burza špeciálne určená pre uhorských študentov, kde našli svoje 
                                                 
55 RÜEGG, ref. 2, s. 203. 
56 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. 47. 
57 Tamže, s. 48. 
58 Tamže, s. 60. 
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ubytovanie viacerí poslucháči univerzity najmä z východného Slovenska. V posledných 

rokoch pred bitkou pri Moháči postupne začína návštevnosť univerzity klesať, nepochybne 

kvôli všeobecnému ekonomickému úpadku a politickým turbulenciám toho obdobia. 

Počas celého obdobia svojej existencie v stredoveku Krakovská univerzita priťahovala 

z nášho územia predovšetkým študentov zo Spiša a východného Slovenska. Až od 30. – 40. 

rokov 15. storočia sem postupne začínajú prichádzať aj študenti z územia dnešného stredného 

Slovenska, spočiatku to boli predovšetkým mešťania stredoslovenských banských miest. 

Sporadicky sa medzi imatrikulovanými objavujú aj študenti z Liptova, Oravy a Trenčianskej 

župy, no títo nikdy nenavštevovali Krakovskú (ani Viedenskú) univerzitu vo veľkých 

počtoch. Od 70. rokov 15. storočia sa vytvára nová oblasť na hornej Nitre (Prievidza, Oslany, 

Necpaly, Nemecké Pravno). Študenti odtiaľto väčšinou odchádzali v skupinkách po 2 – 3, 

prípadne cestovali spolu s Kremničanmi. Od začiatku 16. storočia Krakovská univerzita 

získala na popularite aj u študentov z oblasti Lučenca (Lučenec, Rimavská Sobota, Kokava 

nad Rimavicou, Lovinobaňa), ktorí sem takisto prichádzali v malých skupinkách. Čo sa 

oblasti západného Slovenska týka, tu bola Krakovskej univerzite veľkou konkurentkou 

univerzita vo Viedni, takže študenti z Bratislavskej a Nitrianskej župy boli v Krakove 

zastúpení v obmedzených počtoch a začali sem prichádzať až ku koncu 15. storočia. 

Matriky Viedenskej univerzity máme zachované už od roku 1377 a prví študenti 

z územia Slovenska tu boli imatrikulovaní už toho roku. Pochádzali z Bratislavy, Vajnor, 

Kremnice, Dolian a Levoče.59 Najväčšiu návštevnosť univerzita potom zaznamenala v období 

po roku 1410 do konca 70. rokov 15. storočia, s menším úbytkom študentov na začiatku 

60. rokov v dôsledku vypuknutia morovej epidémie v meste.60 Obrovský nárast imatrikulácií 

po roku 1410 má nepochybne príčinu vo vrcholiacich národnostných (a neskôr aj 

vieroučných) sporoch na Pražskej univerzite. Tieto očividne zasiahli aj študentov z územia 

Slovenska napriek tomu, že v Prahe patrili k českému univerzitnému národu a mali by preto 

z týchto sporov profitovať. Od 20. rokov 15. storočia tiež došlo k postupnému úpadku 

a napokon aj zániku univerzity v Budíne, takže študenti z Uhorska opäť museli kvôli získaniu 

vyššieho vzdelania cestovať do zahraničia a mnohí si vyberali práve univerzitu vo Viedni. 

Zaujímavé však je, že v čase fungovania Univerzity Istropolitany nebadáme žiadny 

pokles počtu poslucháčstva z územia Slovenska a vo Viedni sa v tomto čase imatrikulovali aj 

mnohí študenti priamo z Bratislavy. Nepochybne tomu tak bolo v dôsledku dobrej povesti 

a vyše storočnej tradícii Viedenskej univerzity, ktorej novovzniknuté studium generale 

                                                 
59 TÜSKÉS, ref. 1, s. 45-47. 
60 SCHRAUF, A Bécsi egyetem, ref. 1, s. 19. 
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v Bratislave nemohlo konkurovať. Pokles v návštevnosti Viedenskej univerzity nastal potom 

až v 80. rokoch 15. storočia a to v dôsledku politických turbulencií (obliehanie a obsadenie 

Viedne Matejom Korvínom). V rokoch 1483 – 148461 sa dokonca vo Viedni neimatrikuloval 

ani jeden študent z nášho územia a v tomto čase už aj záujemcovia o vzdelanie z oblasti 

dnešného západného Slovenska začali vo väčších počtoch cestovať za vzdelaním do Krakova. 

Prvého študenta z Bratislavy máme na univerzite v Krakove zaznamenaného práve v roku 1484.62 

Čo sa týka návštevnosti Viedenskej univerzity vzhľadom na regionálny pôvod jej 

poslucháčov, v porovnaní s univerzitou v Krakove mala Viedeň oveľa širší geografický záber 

a už od svojho vzniku priťahovala aj študentov z územia dnešného východného Slovenska 

a Spiša. Predpokladáme, že mohlo ísť predovšetkým o študentov nemeckého pôvodu, ktorí 

preferovali jazykovo bližšie prostredie Viedenskej univerzity. Prípadne tiež mohlo ísť 

o záujemcov o teologické štúdium alebo o chudobnejších študentov, ktorí chceli využiť rôzne 

úľavy, ktoré univerzita ponúkala menej majetným študentom. 

 
Graf č. 1 Návštevnosť univerzít v Krakove a vo Viedni študentmi z územia Slovenska 

Ďalšou otázkou, ktorou sme sa zaoberali pri výskume regionálneho pôvodu 

študentstva, bol pôvod poslucháčov vzhľadom na typ lokality, z ktorej pochádzali. Využili 

sme pri tom typické delenie stredovekých lokalít na mesto, mestečko a dedinu a pri ich 

kategorizácií sme pre uľahčenie bádania vychádzali z publikácie Lexikón stredovekých miest 

na Slovensku.63 Všetky lokality, ktoré majú heslo v tomto lexikóne sme automaticky zaradili 

medzi mestá (hoci v 15. storočí už viaceré z nich majú skôr charakter zemepanského 

mestečka). Lokality, ktoré v tejto publikácií nemajú heslo, no v stredoveku sú aspoň raz 

                                                 
61 TÜSKÉS, ref. 1, s. 257. 
62 GASIOROWSKI, Metryka z lat 1400 – 1508 I, ref. 1, s. 438. 
63 ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján (eds.). Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : 
Historický ústav SAV, 2010, 629 s. 
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spomenuté ako oppidum, sme zaradili medzi mestečká a zvyšok sme automaticky pokladali 

za dediny. Na základe takejto kategorizácie sme sa dopracovali k výsledku, že celkovo 65% 

všetkých študentov pochádzalo z miest, čo nám len dokazuje predpoklad, že väčšinu 

študentstva pravdepodobne tvorila stredná trieda remeselníkov a menších obchodníkov. Tento 

výsledok však môže byť do istej miery skreslený, keďže je prípustné, že niektorí študenti 

z vidieka mohli pri zápise na univerzitu radšej udať ako miesto svojho pôvodu najbližšie 

väčšie mesto alebo mestečko. Napriek tomu však môžeme takmer s istotou tvrdiť, že väčšina 

študentov pochádzala z miest. Trinásť percent študentov potom udalo ako miesto svojho 

pôvodu nejakú lokalitu s charakterom mestečka a zvyšných 22 % pochádzalo z vidieka. 

 
Graf č. 2 Pôvod študentov podľa typu lokality 

Čo sa týka počtov študentov z konkrétnych lokalít, na prvom mieste sú Košice s 200 

študentmi na univerzitách v Krakove, Prahe a vo Viedni. Je pritom pravdepodobné, že ich 

bolo ešte o niečo viac, pretože do štatistiky sme nezaradili viacero študentov v Krakove, ktorí 

ako miesto svojho pôvodu uviedli Coschicze. V Poľsku totiž existujú dve obce s týmto 

názvom. Na druhom mieste je Bratislava so 187 študentmi, väčšina z nich navštevovala 

Viedenskú univerzitu. K bratislavským študentom sme nepriraďovali osoby pochádzajúce 

z jej dnešných mestských častí, tieto uvádzame ako samostatné lokality. Tretia v poradí 

skončila Kremnica so 160 študentmi a nasleduje ju Levoča (155 študentov) a Trnava 

(88 študentov). Tieto výsledky približne korešpondujú s ekonomickým rozmachom a stupňom 

rozvoja týchto miest na konci stredoveku a nepochybne sa týmto potvrdzuje téza, že jedným 

zo znakov mestskosti je vysoký počet študentov z danej lokality na zahraničných univerzitách. 
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Graf č. 3 Mestá podľa počtu študentov na okolitých univerzitách 

Napokon sme sa zaoberali pôvodom študentov z jednotlivých regiónov resp. žúp, 

keďže ako sme už spomínali vyššie, mnoho študentov namiesto uvedenia konkrétneho miesta 

pôvodu, udalo len župu, z ktorej pochádzali. Na základe reálneho počtu študujúcich 

na okolitých univerzitách jednoznačne vedie Spišská župa, v prepočte viac ako 1/5 všetkých 

študentov z územia dnešného Slovenska, ktorých sa nám podarilo identifikovať na okolitých 

univerzitách, pochádzala práve z tejto župy. Na druhom mieste je Bratislavská župa so 425 

študentmi a tretia v poradí je Abovská župa (238 študentov, skoro všetci pochádzali z Košíc). 

 
Graf č. 4 Rozdelenie študentov podľa jednotlivých žúp 
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Mapa č. 1 Župy podľa počtu študentov na km2 64 
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64 Pri župách, ktoré zasahovali aj mimo hraníc dnešného Slovenska, sme samozrejme brali do úvahy len ich časti 
nachádzajúce sa na území dnešného Slovenska. V dostupnej literatúre sa nám bohužiaľ nepodarilo zistiť údaj 
o rozlohe Turne a Malohontu, preto je na mape Turnianska župa spojená s Abovom a Malohont s Gemerom, ako 
tomu bolo až v období novoveku. 
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Príloha A: Miesta pôvodu študentov z územia Slovenska a ich preferovaný univerzitný cieľ 
 

Miesto pôvodu študentov (župa) / 
Univerzitný cieľ 

Univerzita 
v Krakove 

Univerzita 
vo Viedni 

Univerzita 
v Prahe Spolu 

Abovce (Gem) 1 1  2 

Abrahámovce (Sp) 3 1  4 

Adamovské Kochanovce (Tr)  1  1 

Bánovce nad Bebravou (Tr) 2   2 

Banská Belá (Hont) 1   1 

Banská Bystrica (Zv) 37 30  67 

Banská Štiavnica (Hont) 29 21  50 

Barca (Ab) 3   3 

Bardejov (Šar) 64 2 1 67 

Bátovce (Hont) 1   1 

Beckov (Tr) 1-4 7 1 9-12 

Belín (Gem)  2  2 

Beluša (Tr) 4 3  7 

Beša (Tek) 1   1 

Betlanovce (Sp)  1  1 

Bočiar (Ab)  1  1 

Bodorová (Tur) 2   2 

Bojná (Nitr) 2   2 

Borčice (Tr) 1   1 

Bošany (Nitr)  1 1 2 

Bratislava (Br) 9 177 1 187 

Brezany (Tr)  1  1 

Brezovica (Or)  1  1 

Buclovany (Šar) 1 1  2 

Budince (Už) 2   2 

Budkovce (Zemp) 2   2 

Budmerice (Br)  1  1 

Bušince (Nov) 1 2  3 

Bušovce (Sp)  1  1 

Bystrany (Sp)  1  1 

Bytča (Tr)   1 1 

Cejkov (Zemp)  1  1 

Cerová (Nitr) 2   2 
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Čachtice (Nitr)  3  3 

Čakany (Br)  1  1 

Čaklov (Zemp) 1   1 

Čaňa (Ab) 1   1 

Častá (Br) 1 3  4 

Čata (Tek) 1   1 

Čausa (Veľká alebo Malá, Nitr) 1   1 

Čemerné (Zemp) 1   1 

Černochov (Zemp)  1  1 

Čičarovce (Už)  2  2 

Devín (Br)  4  4 

Dobrá Niva (Zv) 2   2 

Dolné Mladonice (Hont) 1   1 

Dolný Štál (Br) 2   2 

Doľany (Sp)  3  3 

Domanovce (Sp)  1  1 

Dražkovce (Tur)  1  1 

Drienčany (Gem)  1  1 

Drženice (Hont)  1  1 

Dubovec (Gem)  1  1 

Dulovce (Kom)  1  1 

Eliášovce (Br) 1 1  2 

Figa (Gem) 1   1 

Fiľakovo (Nov)  2  2 

Fričovce (Šar)  1  1 

Gánovce (Sp)  1  1 

Gelnica (Sp) 11 3  14 

GEMER 5 9  14 

Gemerská Panica (Gem) 1   1 

Gerlachov (Sp)   1 1 

Gočaltovo (Gem)  3  3 

Granč-Petrovce (Sp) 1   1 

Gregorovce (Šar)  2  2 

Gýmeš (Nitr)  1  1 

Hamuliakovo (Br)  1  1 

Harichovce (Sp) 2  1 3 

Hatalov (Zemp) 2   2 
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Hendrichovce (Šar) 1   1 

Hlohovec (Nitr) 4 8  12 

Hniezdne (Sp) 1   1 

Hodejov (Gem)  1  1 

Hokovce (Hont)  2  2 

Hranovnica (Sp) 1   1 

Hrlica (Gem)  1  1 

Hrušov (Hont)  1  1 

Humenné (Zemp) 16 2  18 

Huncovce (Sp) 3 1  4 

Husiná (Gem)  1  1 

Hybe (Lipt) 1   1 

Chynorany (Nitr)  1  1 

Ilija (Hont) 2   2 

Ižipovce (Lipt)  1  1 

Jablonov (Sp) 1   1 

Jamník (Sp)  2  2 

Janíky (Br) 1   1 

Jasov (Ab) 7 1  8 

Jelšava (Gem) 1 1  2 

Jenkovce (Už) 1   1 

Kalinovo (Nov)  1  1 

Kalonda (Nov) 1   1 

Kapušany (Šar) 3   3 

Kátlovce (Br)  2  2 

Kežmarok (Sp) 56 9 2 67 

Klčov (Sp)  1  1 

Kľačno (Nitr) 1   1 

Kolárovo (Kom)  1  1 

Komárno (Kom) 1 2  3 

Komjatice (Nitr)  1  1 

Koplotovce (Nitr)  1  1 

Kosihovce (Hont)  1  1 

Košice (Ab) 151 47 2 200 

Košická Belá (Ab) 2   2 

Kozárovce (Tek)   1 1 

Kožuchov (Zemp) 4   4 
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Kremnica (Tek) 56 104  160 

Krivošťany (Zemp) 1   1 

Krížová Ves (Sp)  1  1 

Krompachy (Spiš)  2  2 

Krupina (Hont) 9 9  18 

Kubín (Vyšný al. Nižný, Or) 2   2 

Kunešov (Tek)  1  1 

Kurima (Šar) 1   1 

Kysta (Zemp)  1  1 

Lascov (Šar) 1   1 

Lastomír (Zemp)  1  1 

Lazany (Nitr)  1  1 

Lefantovce (Nitr)  1 1 2 

Lechnica (Sp)  1  1 

Leles (Zemp) 4 3  7 

Letanovce (Sp) 1   1 

Levice (Tek) 1 1  2 

Levoča (Sp) 116 38 1 155 

Lietava (Tr) 1   1 

Lipany (Šar) 2   2 

Lipníky (Zemp)  1  1 

LIPTOV 22 7  29 

Liptovský Mikuláš (Lipt) ? 9  9 

Lovinobaňa (Nov) 2   2 

Lučenec (Nov) 6 6  12 

Lúč na Ostrove (Br) 1 2  3 

Lúčka (Sp) 1   1 

Ludanice (Nitr) 1   1 

Luhyňa (Zemp) 1   1 

Lužany (Nitr) 1   1 

Ľubá (Ostr)  2  2 

Ľubica (Sp)  2 3 5 

Ľubietová (Zv) 7 2 1 10 

Malčice (Zemp)  2  2 

Malá Lomnica (Sp) 2   2 

Malé Ozorovce (Zemp)  1  1 

Malé Trakany (Zemp) 2   2 
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Malé Uherce (Tek) 1   1 

Maňa (Nitr)  2  2 

Marcelová (Kom) 1   1 

Marianka (Br)  3  3 

Markušovce (Sp)  1  1 

Maršová (Tr) 3 1  4 

Martin (Tur) ? ?  ? 

Matejovce (Sp) 3   3 

„Matúšova zem“ (cca Tr)  3  3 

Medzany (Šar) 1   1 

Medzev (Ab) 2   2 

Meliata (Gem) 1   1 

Michal nad Žitavou (Nitr) 1   1 

Michalovce (Zemp) 13 5  18 

Mirkovce (Šar)  2  2 

Mliečany (Br)  1  1 

Močenok (Nitr) 3   3 

Modra (Br) 1 2  3 

Mojmírovce (Nitr) 1   1 

Mojš (Tr) 3   3 

Mojtín (Tr) 3   3 

Mokrance (Ab)  2  2 

Moldava nad Bodvou (Ab) 1  1 2 

Moštenica (Zv) 1   1 

Motešice (Dolné al. Horné, Tr) 1 1 1 3 

Muľa (Nov)  1  1 

Myšľa (Nižná al. Vyšná, Ab) 1   1 

Nálepkovo (Sp) 4   4 

Necpaly (Tur) 2 1 1 4 

Neded (Nitr)  1  1 

Nemecká Ľupča (Lipt) 8-11 1  9-12 

Nemecké Pravno (Nitr) 7 2  9 

Nenince (Hont) 1   1 

Nesvady (Kom)  1  1 

Nitra (Nitr) 5 8  13 

Nová Baňa (Tek) min. 1 16?  17? 

Nováky (Nitr)  3  3 
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Nové Mesto nad Váhom (Nitr) min. 5 min. 1  min. 6 

Nové Sady (Nitr)  1  1 

Nové Zámky (Nyárhid, Nitr)   1 1 

Nový Ruskov (Zemp) 1   1 

Obid (Ostr)  1  1 

Oborín (Zemp) 2 1  3 

Očová (Zv) 1   1 

Okoč (Kom) 1   1 

Olcnava (Sp)  1  1 

Oľšavica (Sp) 1   1 

ORAVA 5   5 

Oravské Veselé (Or)  2  2 

Ordzoviany (Sp) 1   1 

Orešany (Horné al. Dolné, Br)  1  1 

Oslany (Tek) 2   2 

Ožďany (Gem)  2  2 

Parížovce (Lipt) 2 1  3 

Pavlovce nad Uhom (Už) min. 1 2  3 

Peder (Ab) 1   1 

Perín (Ab) 1  1 2 

Petrovany (Šar) 1   1 

Pezinok (Br)  19 1 20 

Piešťany (Nitr) 1 1 1 3 

Plaveč (Šar) 1 2  3 

Plášťovce (Hont)   1 1 

Plešivec (Gem) 1 3  4 

Plevnik (Tr)  1  1 

Ploske (Gem) 2   2 

Pobedim (Nitr) 1 1  2 

Podhájska (Tek) 1   1 

Podhorany (Nitr) 1   1 

Podmanín (Tr) 1   1 

Podolínec (Sp) 12 2  14 

Podtureň (Lipt)  1  1 

Pohranice (Nitr) 2 1  3 

Pokaradz (Nižná al. Vyšná, Gem) 1   1 

Poluvsie (Nitr)  1  1 
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Poniky (Zv) 1   1 

Poprad (Sp) 8 3  11 

Poša (Zemp) 1   1 

Považská Bystrica (Tr) 1   1 

Pozdišovce (Zemp) 1   1 

Prenčov (Hont)  1  1 

Prešov (Šar) 56 5  61 

Prievidza (Nitr) 13 8  21 

Pšurnovice (Tr)  1  1 

Pukanec (Hont) 7   7 

Púchov (Tr) 2   2 

Rača (Br)  1-5  1-5 

Račice (Nitr)   1 1 

Radvaň (Zv) 2 1  3 

Rajec (Tr)  3  3 

Ratková (Gem) 2   2 

Ražňany (Šar) 1   1 

Remeniny (Šar) 1   1 

Revúca (Gem) 2  2 4 

Rimavská Seč (Gem) 1  1 1 

Rimavská Sobota (Gem) 8 2  10 

Rohovce (Br)  2  2 

Rozhanovce (Ab) 2   2 

Rožkovany (Šar) 1   1 

Rožňava (Gem) 16 18  34 

Rožňove Mitice (Tr) 1 2  3 

Rumince (Gem) 1   1 

Rusovce (Moš)  2  2 

Ružomberok (Lipt) min. 1 ?  min. 1 

Rybany (Tr) 1   1 

Sabinov (Šar) min. 9 ?  9 

Sačurov (Zemp) 1   1 

Sečovce (Zemp) 3 1  4 

Sečovská Polianka (Zemp) 3    

Sedlice (Šar)  1  1 

Senec (Br)  14 2 16 

Senica (Nitr) 1 3  4 
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Seňa (Ab) 1   1 

Sereď (Nitr) 2 1  3 

Silica (Gem)  1  1 

Skačany (Nitr) 2   2 

Skalica (Nitr) 2 1  3 

Sklené (Tur)   1 1 

Slovenská Ľupča (Zv) 1 1  2 

Slovenská Volová (Zemp) 1   1 

Slovenské Pravno (Tur) 3   3 

Smolník (Sp) resp. Smolenice (Br) 23 11 1 35 

Smrečany (Lipt) 2   2 

Snina (Zemp) 6   6 

Sobrance (Už) 4   4 

Solivar (Šar) 3 2  5 

Soľ (Zemp)  1  1 

SPIŠ 23 35 5 63 

Spišská Belá (Sp) 10   10 

Spišská Nová Ves (Sp) min. 10 2  12 

Spišská Sobota (Sp) 11   11 

Spišská Stará Ves (Sp) 2   2 

Spišské Podhradie (Sp) 6   6 

Spišské Vlachy (Sp) 30   30 

Spišský Hrhov (Sp) 10 2  12 

Spišský Štvrtok (Sp) 3   3 

Stará Ľubovňa (Sp) 8 1  9 

Staré (Zemp) 1   1 

Starňa (Gem) 1   1 

Starý Tekov (Tek) 4 1  5 

Stráže (Nitr) 3   3 

Stropkov (Zemp) 14   14 

Stupava (Br)  3  3 

Stupné (Tr)  1  1 

Súča (Dolná al. Horná, Tr)  1  1 

Svätý Jur (Br) 1 ?  1 

Svetlice (Zemp)  1  1 

Šaca (Ab) 1   1 

Šalgovce (Nitr) 1   1 
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Šamorín (Br) 1 20  21 

Šankovce (Gem)  3  3 

Šarišské Michaľany (Šar)  1  1 

Šarišské Sokolovce (Šar) 1   1 

Šarovce (Tek)  1  1 

Šaštín (Nitr)   1 1 

Šebešťanová (Tr) 1   1 

Šemša (Ab)  1  1 
Šimonovce (Gem) 
al. Šimonovany (Nitr) 1   1 

Šintava (Nitr)  9 1 10 

Širákov (Hont)  1  1 

Štítnik (Gem)  2  2 

Štós (Ab)  1  1 

Šulekovo (Nitr) 1   1 

Šurany (Nitr)  1  1 

Švedlár (Sp) 1   1 

Tekovské Lužany (Tek) 5 6  11 

Tisovec (Gem) 2   2 

Tomášov (Br) 1   1 

Topoľčany (Nitr) 1 10  11 

Topoľčianky (Tek) 1   1 

Tornaľa (Gem) 3 2  5 

Trebišov (Zemp) 5 1  6 

Trenčín (Tr) 6 3 1 10 

Trnava (Br) 14 73 1 88 

Trstená (Or) 1   1 

Tulčík (Šar) 1   1 

Turá (Tek)  1  1 

Turček (Tur) 5   5 

TURIEC 2 4  6 

Tvarožná (Sp) 2   2 

Tvrdošovce (Nitr)  2  2 

Uhrovec (Tr) 1   1 

Unín (Nitr) 1   1 

Úpor (Zemp) 1   1 

Vajkovce (Ab)  1  1 
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Vajnory (Br)  4  4 

Veľká (Sp) 6 1  7 

Veľká Ida (Ab) 2   2 

Veľká Lomnica (Sp) 1 4 1 6 

Veľké Kapušany (Už) 8 6  14 

Veľké Ozorovce (Zemp) 1   1 

Veľké Raškovce (Zemp) 2   2 

Veľké Teriakovce (Gem) 1   1 

Veľké Trakany (Zemp) 3   3 

Veľký Meder (Br) 4   4 

Veľký Šariš (Šar) 5 1  6 

Viglaš (Zv) 1   1 

Vinica (Hont)  1  1 

Vinné (Už) 1   1 

Vlková (Sp) al. Vlkovce (Sp) 1 1  2 

Vojňany (Sp) 1   1 

Vráble (Tek) 3 4  7 

Vranov nad Topľou (Zemp) 15 2  17 

Vrbica (Lipt) 1   1 

Vŕbnica (Zemp) 1   1 

Vrbové (Nitr)  al. Vrbov (Sp) 3 3  6 

Vrbovce (Nitr)  4  4 

Vyšný Slavkov (Sp) 1 1  2 

Záblatie (Tr)  1  1 

Zbudza (Zemp) 1 1  2 

Zemplínska Široká (Zemp) 1   1 

Zvolen (Zv) 18 15 2 35 

Žarnov (Ab) 2   2 

Žehňa (Šar)  1  1 

Žehra (Sp) 2   2 

Žilina (Tr) min. 6 2 3 11 

SPOLU 1303 1020 49 2372 
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Mária Bellová – prvá slovenská lekárka 
 
Anna Malíková Jakubcová 
 
Detstvo Márie Bellovej 
 

Mária Bellová sa narodila 10. novembra 1885 ako piate zo siedmich detí v rodine 

evanjelického kňaza, učiteľa, národovca a rusofila Štefana Bellu1 a jeho manželky Jany, 

rodenej Karlovskej, na fare v Liptovskom Petre. Máriin otec Štefan bol kultúrne, osvetovo, 

publicisticky a literárne činný, jeho faru v Liptovskom Petre často navštevovali poprední 

národovci a vzdelanci. Štefan Bella bol prísnou hlavou rodiny a ako presvedčený rusofil dal 

svojim deťom ruské mená: Elena (1876), Oľga (1878), Štefan Vladimír (1880), Želmíra 

(1882), Mária (1885), Natália (1888), Igor (1901). Mária Bellová tento fakt komentovala 

slovami: „Atmosféra panslávizmu sa prejavila už v menách našich, pod útlakom Rakúsko – 

Uhorskej monarchie sa budilo revolučné, – panslávske cítenie ....“2 

Štefan Bella vychovával všetky svoje deti v národnom duchu a aj napriek skromným 

pomerom sa im snažil zaistiť vynikajúce vzdelanie. Obaja Máriini bratia získali akademické 

tituly. Starší z bratov, Štefan Vladimír, vyštudoval inžinierstvo a zakrátko sa stal uznávaným 

odborníkom v oblasti vodohospodárstva a architektúry vodných stavieb.3 Mladší brat Igor 

vyštudoval teológiu a stal sa evanjelickým kňazom. To, že umožnil získať vyššie vzdelanie 

nielen synom, ale aj dcére, je tak trošku paradoxom. Štefan Bella bol totižto klasicky 

zmýšľajúci muž svojej doby, ktorý zastával všeobecný názor, že žena patrí do kuchyne a má 

sa starať o domácnosť, manžela a deti. Mária Bellová si aj po rokoch spomínala ako jej 
                                                 
1 Štefan Bella bol kultúrne, osvetovo, publicisticky a literárne činný. V Sielnici, kde v rokoch 1871 – 1873 
pôsobil ako evanjelický farár, bol podpredsedom Čitateľského spolku. Rovnako ako v Sielnici, tak aj neskôr, 
keď pôsobil v Liptovskom Petre počas rokov 1873 – 1908, nacvičoval divadelné predstavenia. Vo svojej tvorbe 
sa venoval rôznym témam. Napríklad o cirkevno-historických problémoch písal do Cirkevných listov a Korouhve 
na Sionu (1879 – 1882), humoristické príbehy zasa uverejňoval pod pseudonymom Vojta v Národných novinách 
a v kalendároch, z ktorých boli najpopulárnejšie rozprávania starého husára Jozefa o vojne s Talianmi 
pri Solferíne a o problematike ľudového školstva písal do Evanjelickej školy (1879) a Rodiny a školy (1901). 
CHOMA, Branislav. Hornoliptovský panteón, b. m. : LUFEMA, 2003, s. 28. 
2 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice (ďalej 
NBÚ SNK), fond Mária Bellová. 
3 Štefan Vladimír Bella bol v  rokoch 1921 – 1941 profesorom v Záhrebe na Technickej fakulte 
a na Bratislavskej Technike v rokoch 1941 – 1952 bol vedúcim Katedry meliorácií a zároveň aj Ústavu vodného 
staviteľstva a hospodárstva. Od roku 1950 bol vedúcim Katedry melioračno-zdravotníckej fakulty inžinierskeho 
staviteľstva SVŠT. Podieľal sa ako spoluautor na komplexnom vodohospodárskom pláne pre Slovensko. Už 
od mladosti bol spolkovo činný, bol členom Slovenského spolku v Budapešti. Organizoval vzdelávacie kurzy pre 
mladých murárov v Budapešti. V Prahe sa zapojil do činnosti spolku Detvan, ďalej bol členom Inžinierskeho 
spolku v Záhrebe, Českej besedy a Juhoslovanského Sokola, súčasne bol na Slovensku členom Muzeálnej 
spoločnosti slovenskej a v roku 1930 Učenej spoločnosti Šafárikovej. Po opätovnom príchode na Slovensko sa 
stal členom Spolku slovenských inžinierov, v roku 1946 Umeleckej a vedeckej rady.� Za svoju prácu získal 
niekoľko ocenení a vyznamenaní a v roku 1952 sa stal akademikom Československej akadémie vied. Jeho 
publikačná činnosť je tiež bohatá, napísal množstvo článkov a štúdií do rôznych juhoslovanských aj našich 
časopisov. Ako profesor napísal množstvo učebníc. CHOMA, ref. 1, s. 29-30. 
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povedal: „Ja som si myslel, že dievčatá nemajú taký mozog ako chlapci, že majú menší 

mozog, ale keď ty to chápeš a baví ťa to, tak sa môžeš učiť latine, ja ti pomôžem.“4 

Mária Bellová mala od detstva chatrné zdravie. Z tohto dôvodu chodila do ľudovej 

školy veľmi nepravidelne a väčšinou sa učila doma s otcom.5 Otec Márie Bellovej bol 

klasicky vzdelaný muž, ovládal latinčinu, gréčtinu a rád čítal klasikov. Pre slabšiu znalosť 

maďarčiny si s latinčinou vypomáhal aj pri rozhovoroch s úradníkmi a význačnejšími 

osobami. Pri čítaní klasických diel rímskej literatúry, ako boli Ovídius a Horátius, často 

pre slabší zrak žiadal svoju dcéru, aby mu vyhľadala v slovníkoch určité slovíčka. Po určitom 

čase si všimol, že Mária disponuje veľkou slovnou zásobou latinských slovíčok a začal ju 

systematicky učiť latinčinu a neskôr aj gréčtinu.6 

Po ľudovej škole nastúpila Mária Bellová do meštianky v Liptovskom Mikuláši, 

tzv. Polgárky. Tu vo svojich zápiskoch venuje pozornosť prevažne opisu maďarizačných 

tendencií u učiteľov: „Učitelia Polgárky s tendenciou mládež maďarizovať nás prísne 

kontrolovali, nebolo slobodno, len maďarsky rozprávať, a keď som počas 10-ovej prestávky 

s mojou kamarátkou Elsou Stodolovou rozprávala slovensky – (veď sme sa len takto vedeli 

dobre vyjadriť a porozprávať) nás chceli vylúčiť zo školy.“7 

Jej vylúčeniu bolo zabránené apeláciou jednej z učiteliek, ktorá sa za vzorné žiačky 

zaručila. Aby Štefan Bella predišiel akýmkoľvek prípadným konfliktom, odviedol Máriu 

k svojej staršej dcére Elene, ktorá sa vydala do slovenskej dediny Kovačica v Banáte 

(Vojvodina). Mária pokračovala v štúdiu v Pančeve a domov sa vrátila až po skončení štúdia 

o tri roky.8 Po návrate domov pokračovala v ďalšom vzdelávaní pod vedením svojho otca. 

Keďže sa Mária veľmi dobre a rýchlo učila, jej otec rozhodol, že jej treba dopriať 

vyššie vzdelanie. V tejto dobe však nástup na gymnázium, respektíve lýceum pre dievča 

nebol ľahkou záležitosťou, ešte stále bol v tomto období umožnený prístup na gymnáziá 

a lýceá výhradne chlapcom. Na evanjelické lýceum v Banskej Štiavnici bola prijatá vďaka 

otcovmu priateľovi, profesorovi Ježovičovi, ktorý tam zastával funkciu riaditeľa.9 Keďže bola 

                                                 
4 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
5 Mária Bellová sa už narodila s podlomeným zdravím. Po ťažkom pôrode mala stlačený nos, bola veľmi slabá, 
neustále kašľala a mala ťažkosti s dýchaním. Zdravotné problémy ju od detstva vylučovali z kolektívu 
vrstovníkov a z rovnakého dôvodu chodila do školy veľmi nepravidelne. Ona sama vo svojich zápiskoch uvádza, 
že ľudovú školu navštevovala len dva roky.  Tamže. 
6 Tamže. 
7 Vo svojich pamätiach priamo uvádza, že cieľom maďarských učiteľov bolo prevychovať ich na Maďarov. 
Tamže. 
8 Tamže. 
9 Mária Bellová vo svojich zápiskoch píše meno otcovho priateľa slovensky (Ježovič), Karol Hollý ho 
ale uvádza ako Károly Jezsovics (1834 – 1924). HOLLÝ, Karol. Mária Bellová – „prvá slovenská lekárka“. 
In DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 
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prijatá iba ako externá študentka, do školy chodila len skladať skúšky.10 Svoje štúdium 

na lýceu začala IV. gymnaziálnou triedou. Učiť sa musela doma, s čím jej pomáhali otec 

s bratom. 

Najväčšie problémy v škole robila Márii maďarská gramatika, ktorá bolo v tomto 

období povinná na všetkých gymnáziách a lýceách v Uhorsku a ktorú dobre neovládal ani jej 

otec.11 Aj napriek tomu, že pred skúškami mávala často strach, že ich nezvládne,12 

každoročne ich skladala s dobrým prospechom a napriek všetkým prekážkam v roku 1905 

úspešne zmaturovala. „... a vzdor tomu, že dievčatám prístup bol legálne nemožný, som 

zmaturovala, a mala som nádej na vysokoškolské vzdelanie, bola mi otvorená cesta 

do života!“13 

Bohužiaľ sa Máriinej maturity už nedožila jej starostlivá matka Jana Bellová, ktorá 

v roku 1904 ako štyridsaťdeväťročná zomrela pravdepodobne na rakovinu. Mária, ktorá túto 

stratu niesla veľmi ťažko, bola práve v čase matkinej smrti v Banskej Štiavnici. Z tohto 

dôvodu sa nemohla zúčastniť matkinho pohrebu a rozlúčila sa s ňou teda v súkromí, až 

po svojom návrate domov. 

Mária Bellová si s odstupom času v pamätiach spájala svoje úspešné prijatie 

na lýceum s vyššou mocou: „A teraz keď rozmýšľam-. Bola to náhoda – že otec môj mal 

v Ježovičovi dobrého priateľa zo svojej rannej mladosti -,lebo Božia Prozreteľnosť – , osud – ?!“14 

 
Cesta k univerzite 
 

Fara Štefana Bellu bola centrom života, ale aj smrti dediny a štrnástich fílií. Práve tu 

mala Mária Bellová možnosť vidieť mnohé z bolestnejších stránok života slovenského ľudu 

v predvojnovom období. Už od detstva bola konfrontovaná s biedou a chorobami, ktoré patrili 

ku každodenným problémom obyvateľov Liptova. Liptovskí muži boli svetoznámi murári, 

veľká väčšina z nich odchádzala za sezónnymi prácami do mnohých kútov Európy. Nebolo 

                                                                                                                                                         
Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 631-643; BELLOVÁ, Mária. Zápisky. 
Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
10 Profesor Karol Ježovič dal zvolať profesorský zbor. Ten mal rozhodnúť o jej prijatí na lýceum. Protestoval 
biskup Baltík. Mal výhrady voči tomu, aby sa prvou ženou – žiačkou, prijatou na lýceum stala dcéra farára – 
rusofila. Pri hlasovaní o jej prijatí bol biskup Baltík profesorským zborom prehlasovaný. SÝKORA, F. Prvá 
Slovenská lekárka dr. Mária Bellová 85ročná. In Studia pneumologica et phtiseologica Cechoslovaca, roč. 30, 
č. 7-8, Martin, 1970. s. 384; HOMOLOVÁ, Svetlana. Curriculum vitae – Mária Bellová. In Slovenské národné 
noviny, 1991, roč. 2, č. 29, s. 16. 
11 Okrem toho od roku 1904 už musela robiť nielen ústne, ale aj písomné skúšky, ktoré sa za riaditeľa Ježoviča 
nekonali. List Štefana Bellu Š.V. Bellovi z 21. februára 1904. Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice (ďalej ALU SNK), sign. 145 B 4. 
12 List [Jany Bellovej] Štefanovi Vladimírovi Bellovi z 22. novembra 1904. ALU SNK, sign. 145 B 4. 
13 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
14 Tamže. 
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tomu inak ani v Liptovskom Petre. Muži na konci zimy húfne odchádzali za prácou: 

„...mužovia, ktorí boli murári, chodili za zárobkom do Pešti, a väčších maďarských miest, 

hrdo spomínali, že oni vystavili Pešť.“15 

Ich ženy až do jesene zostávali samé s deťmi, nútené drieť na skalnatej liptovskej 

pôde, kde kamenisté úzke políčka len veľmi skromne rodili. Chudobu a biedu videla Mária 

všade naokolo: „Ešte i teraz vidím mladé a staré ženy, zohnuté pod veľkými batohmi sena 

a slamy, ktoré na chrbte vláčili domov. Doma bledé deti, ktoré čakali na mater, na zemiaky, 

na kuľašu, na kapustu, ktorá sa na sporáku v domčeku s hlinenou podlahou varila. Mlieko, 

vajíčka chodili do Hrádku pánom predávať, aby bolo na šaty, na kurivo, na dane,...“16 

Chabá strava a nedostatočný odev, nezdravé, často plesnivé pivničné byty, fyzické 

a psychické vypätie v práci sa často podpísalo na podlomení zdravia liptovských rodákov. 

Murári si okrem ťažko zarobených peňazí so sebou často prinášali z veľkých miest nákazlivé 

choroby.17 V tomto období to bola najmä tuberkulóza: „Murári, ktorí zarábali peniaze 

a donášali rodine, doniesli zo sebou nemoc: Tuberkulózu. V Pešti boli zle ubytovaný 

v mnohých pivniciach, zle sa stravovali, [...] infikovali rodinu, a celé rodiny: otec, matka – 

deti podlahli zákernej nemoci – vymierali jeden po druhom.“18 Aj napriek postupujúcej 

chorobe však boli nútení ďalej tvrdo pracovať. Väčšinou až do chvíle, kým záchvat kašľa 

nepriniesol so sebou aj známky krvi, čo bolo jasným znamením blížiacej sa smrti. V tomto 

období bola tuberkulóza v Rakúsko-Uhorsku masovým ochorením, ktoré priamo súviselo 

so sociálno-ekonomickým postavením obyvateľstva.19 

                                                 
15 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
16 Tamže; SÝKORA, František. Prvá Slovenská lekárka dr. Mária Bellová 85ročná. In Studia pneumologica 
et phtiseologica Cechoslovaca, roč. 30, č. 7-8, Martin, 1970, s. 384. 
17 Situácia v zdravotníctve na Slovensku nezaznamenala od polovice 19. až po začiatok 20. storočia žiadne 
zlepšenie. Najvyššia detská úmrtnosť bola práve v slovenských župách. Na konci 19. storočia v celom Uhorsku 
pôsobilo 4400 lekárov. Z toho na slovenskom území z okolo 2 000 000 obyvateľov pôsobilo len 356 lekárov. 
Najčastejšou príčinou úmrtia boli infekčné a parazitické ochorenia. V niektorých slovenských župách 
v osemdesiatych rokoch 19. storočia na Slovensku zomieralo z tisíc živonarodených detí do jedného roka až 320 
a do 5 rokov 540 detí. Priemerná dĺžka ľudského života v tomto období bola 37 rokov. JUNAS, Ján. – 
BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Dejiny medicíny a zdravotníctva, Martin : Osveta, 1985, s. 441. 
18 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
19 Podstatné zhoršenie sociálnych podmienok spôsobených práceneschopnosťou alebo smrťou živiteľa rodiny 
viedlo k tomu, že rodina takto postihnutého jedinca bola vystavená hladu a biede. Chorý okolo seba navyše 
vytváral vysoko infekčné prostredie. Zlé sociálne podmienky mali za následok podvýživu a oslabenie 
organizmu. Napr. u tuberkulózy závisí vývoj ochorenia od celkovej odolnosti organizmu, baktérie po nákaze 
môžu žiť v organizme celé roky. Tieto baktérie chorobu vyvolajú až pri ochabnutí odolnosti organizmu. Preto 
u ľudí, ktorí nemajú dostatočnú výživu a ani najnutnejšie materiálne zabezpečenie, dochádza k mohutnému 
rozšíreniu tuberkulózy, ktorá môže zasiahnuť mnohé životne dôležité orgány. Takto postihnutí ľudia podliehali 
chorobám omnoho rýchlejšie, ako jedinci z lepšie situovaných pomerov. Tí, aj keď boli nakazení tuberkulózou, 
mali dostatok prostriedkov na lekárov, lieky a dostatočnú stravu, čo znamenalo predĺženie života o niekoľko 
rokov alebo aj desaťročí. 
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Mária Bellová sa túžila stať lekárkou, aby mohla pomáhať ľuďom: „smutný osud 

Slovenskej rodiny doľahol i na moju dušu, menovite keď som aj ja svoje kamarátky strácala. 

Vzbudila sa v mojej duši túžba: pomáhať. Ako môže pomáhať žena?! Len ako milosrdná 

sestra alebo ako lekárka!“20 

Štúdium, po ktorom Mária Bellová túžila, bolo na ich pomery relatívne drahé, jej otec 

však videl dcérino nadanie a hlboké odhodlanie stať sa lekárkou, preto rozhodol, že Mária 

pôjde študovať medicínu. Finančnú pomoc poskytol Márii aj jej brat Štefan Vladimír.21 

Otec ako slavianofil by svoju dcéru rád prihlásil na univerzitu do Prahy, ako mu radil 

jeho blízky priateľ profesor Kardoš z levočského gymnázia.22 Bohužiaľ, toto riešenie bolo 

príliš zložité a pre prácu na Slovensku by si tiež musela nostrifikovať titul.23 Preto sa rozhodli 

pre štúdium medicíny na Univerzite v Budapešti. Prijatie na lekársku fakultu nebolo pre ženu 

jednoduché, pretože vtedajšia spoločnosť bola plná hlboko zakorenených predsudkov 

a presvedčení o tradičnej úlohe ženy, čo viedlo k podceňovaniu ich spoločenského postavenia. 

Aj napriek tomu, že v Amerike už existovali stredné a vysoké ženské školy, vrátane ženských 

lekárskych kolégií, v Európe bol tento proces oneskorený a podmienky pre vyššie štúdium 

žien, okrem ojedinelých prípadov, vznikali len veľmi pomaly.24 Prvou lekárkou v Rakúsko-

Uhorsku sa stala Rakúšanka Gabriela Possauerová, ktorá promovala roku 1894 v Zürichu. 

Na ceste k vytúženému cieľu stálo Márii nielen podceňovanie spoločenskej úlohy ženy, ale aj 

predpisy lekárskej fakulty budapeštianskej univerzity, ktoré nedovoľovali prijímať ženy 

za riadne poslucháčky. O jej prijatí musel rozhodnúť rektor univerzity. 

 
 
 
                                                 
20 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
21 List Štefana Bellu Š.V. Bellovi z 27. januára 1905. ALU SNK, sign. 145 B 4. 
22 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
23 Rozhodnutie uhorskej vlády z roku 1898 žiadalo povinnú nostrifikáciu diplomov pražskej českej lekárskej 
fakulty a neskôr aj viedenskej lekárskej fakulty. To sa stalo pre mnohých študentov slovenského pôvodu 
neprekonateľnou prekážkou v ich snahe o štúdium medicíny na tejto národne aj politicky pre Slovákov 
významnej univerzite. JUNAS – BOKESOVÁ-UHEROVÁ, ref. 17, s. 442; JUNAS, Ján. Pamiatke prvej 
slovenskej lekárke. In Matičné čítanie, 1974, č. 23, s. 10; ROZBORILOVÁ, Eva. Prvá slovenská lekárka – 
Mária Bellová. In Respiro, 2001, roč. 3, č. 2, s. 36. 
24 V Severnej Amerike už od roku 1835 vznikali stredné a vysoké školy pre ženy. Prvou ženou lekárkou sa stala 
Elizabeth Garret Blackwelova, bola promovaná už v roku 1849 na lekárskom kolégiu v New Yorku, druhou 
ženou lekárkou sa stala chirurgička Elisabeth Andersonová, tá sa zapísala medzi zakladateľov prvého 
nemocničného zariadenia pre ženy a deti s čisto ženským personálom. V Pensylvánii sa roku 1850 otvorilo prvé 
ženské kolégium a hneď za tým bola r. 1882 otvorená druhá škola medicíny pre ženy v Baltimore. V Európe 
patrí prvenstvo lekárskej fakulte vo švajčiarskom Zürichu, kde mohli ženy študovať medicínu od roku 1864. 
V Londýne sa na štúdium medicíny roku 1874 zapísalo štrnásť študentiek. V Petrohrade bolo pre ženy založené 
kolégium v roku 1897, v Nemecku mohli ženy študovať medicínu až od roku 1899. Štúdium medicíny pre ženy 
bolo v rámci Rakúsko-Uhorska povolené až od roku 1900. Odborná prax im bola povolená len v najzaostalejších 
častiach monarchie. Neskôr začali postupne svoje brány ženám otvárať aj iné univerzity v riadnom štúdiu 
zároveň s mužmi. HEINZ, Schott. Kronika medicíny. Bratislava : Fortuna print, 1994, s. 339. 
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Študentské roky 
 

Cesta do Budapešti trvala Štefanovi Bellovi a Márii celý deň. Po príchode 

do Budapešti ihneď vyhľadali lekársku fakultu, aby zistili, či bude Mária prijatá na univerzitu. 

Čakáreň bola plná ľudí a preto sa domnievali, že budú musieť veľmi dlho čakať na prijatie 

k rektorovi. Mária si v zápiskoch spomínala na svoje prijatie: „Prišiel tajomník rektora: začal 

zapisovať návštevníkov: V akej záležitosti, a čo si prajete?! Prišiel porade i ku nám. Otec: 

jedná sa o prijatie mojej dcéry na lekársku fakultu za cieľom štúdia. Tajomník sa na mňa 

podíval, a úsmev mu uškrnul na tvári. Bledá, utrápená tvár, dedinského dievčaťa. V šatách 

doma šitých mojou sestrou Oľgou – nezaimponovala elegantne vyobliekanému doktorovi 

univerzity -, a potom habkanie v maďarskej reči – nebola qualification na vysokoškolské 

štúdium na maďarskej univerzite. Ustrnuli sme! [...] Po krátkej chvíli sa vrátil tajomník 

a doniesol nám radostnú správu od magnificencia Rectora: Budete ihneď prijatý a vypočutý – 

ráčte ísť za mnou!“25 

V kancelárii ich priateľsky prijal prof. Anton Genersich,26 ktorý pochádzal zo Spiša. 

Rád sa porozprával s krajanmi zo susednej stolice. Potom upozornil Štefana Bellu i jeho dcéru 

na možné prekážky a náročnosť štúdia a následne prijal Máriu Bellovú ako prvú externú 

slovenskú študentku na lekársku fakultu. Okrem toho im aj poradil, aby sa Mária ubytovala 

v Budíne v rodine pedela univerzity. Od prof. Antona Genersicha tak odchádzali vďační 

a Mária Bellová si svoj úspech znova spájala s vyššou mocou: „a ja som bola presvedčená 

že nie náhoda, ale „Osud“ (?) určený mi pomáha, – osud nás zaviedol ku tomuto 

ušlachtilému starcovi – vedcovi ...“27 Ako externá študentka dostala červený index a až 

po úspešnom absolvovaní troch kolokvií, počas ktorých musela dokázať, že teoretickú aj 

praktickú časť štúdia zvláda rovnako dobre ako muži, sa mohla ženská externá študentka stať 

riadnou poslucháčkou lekárskej fakulty a získať tak čierny index. 

Okrem Márie Bellovej študovali medicínu ešte ďalšie štyri študentky: Srbka, 

Rumunka, Maďarka a Židovka. Dve zo študentiek svoje štúdium nikdy nedokončili, ešte 

počas štúdia zomreli na tuberkulózu. Prednášajúcou rečou na fakulte bola maďarčina, a keďže 

študenti univerzity pochádzali zo všetkých krajín Rakúsko-Uhorskej monarchie, nie všetci 

študenti túto reč ovládali dokonale. To sa stalo nielen zdrojom posmechu od maďarských 

študentov, ale zároveň museli vynakladať nemalé úsilie, aby pochopili prednášajúcich 

                                                 
25 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
26 Prof. Anton Genersich sa stal rektorom až v roku 1910, Mária Bellová ho mylne označuje za rektora už v roku 
1905. HOLLÝ, ref. 9, s. 631-643. 
27 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
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profesorov. Mária Bellová, ktorá sa otvorene hlásila k slovenskej národnosti, zažila aj 

stupňujúci sa maďarský útlak a snahy o odnárodnenie nemaďarského obyvateľstva 

vtedajšieho Uhorska. Často jej väčšina profesorov pri skúškach vyčítala, že sa hlási 

k slovenskému národu, ktorí podľa nich neexistuje. Sama Mária si pamätala ako jej jeden 

zo skúšajúcich povedal: „Veď Slovák nie je človek, tak ako kaša nie je jedlo.“28 

Vo svojich zápiskoch Mária spomínala, že väčšina študentov pochádzala 

z chudobnejších rodín a rovnako ako ona, museli žiť v Budapešti veľmi skromne a šetriť 

na strave a oblečení.29 

Mária Bellová sa zapojila do spoločenského života slovenskej študentskej obce, ktorá 

sa schádzala v Slovenskom spolku. Jeho členovia si úmyselne volili na schôdzky také miesto, 

ktoré nebolo na očiach maďarskej polície, pretože slovenský jazyk a slovenská literatúra bola 

pokladaná za prejav panslávskeho hnutia a za to by mohli byť okrem iného aj vylúčení 

z univerzity. Práve preto sa musel Slovenský spolok často sťahovať, vždy keď boli 

upozornení domácim, že sa na nich boli vypytovať maďarskí policajti. V spolku odznievali 

najrozličnejšie prednášky z literatúry, filozofie, o domácich aj svetových filozofických 

prúdoch, o sociálnych otázkach, hrávali divadelné predstavenia, usporadúvali spoločenské 

večierky. Okrem iného sa členovia spolku zúčastňovali aj na politickom živote, aj keď len 

pasívne. Mária Bellová si zapísala spomienku na slovenského poslanca Ferdinanda Jurigu30:„ 

Chodievali sme do snemu – parlamentu a keď Juriga začal rečniť obyčajne zo slovami: 

V mene slovenského národa – všetci poslanci maď. začali kričať: Niet slovenského národa, je 

len národnosť, von s ním! Juriga sa hádam svoj preslov ani nenaučil, ale my slovenský 

študenti sme zbesile tlieskali, kým nás z chóru, kde sme sedeli , nevyviedli, že pokoj rušíme, 

spolu s poslancom Jurigom.“31 

V Slovenskom spolku mal každý člen za povinnosť napísať nejakú literárnu prácu 

a prezentovať ju ostatným členom s tým, že ďalší mu bol určený za oponenta. Mária Bellová 

prednášala o emancipácii žien, o potrebe ich vzdelávania a väčšej spoločenskej aktivity. Jej 

oponentom bol právnik Ivan Markovič.32 Veľmi ostrá kritika Ivana Markoviča sa Márie 

                                                 
28 HOMOLOVÁ, ref. 10, s. 16; JUNAS, Ján. Ženy – lekárky. In Zdravie, 1985, roč. 41, č. 11, s. 6-7. 
29 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
30 ThDr. Ferdinand Juriga (Ferdiš Juriga) bol slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, 
svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Slovenský Biografický 
slovník. II. zväzok E-J, Martin : Matica slovenská, 1987. 
31 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
32 Ivan Markovič bol právnik, publicista, politik a verejný činiteľ. Krátko zastával funkciu ministra národnej 
obrany a ministra pre zjednotenie zákonov a organizáciu správy. Počas II. svetovej vojny nadviazal styky 
s odbojom, v septembri 1939 bol Gestapom zatknutý a následne väznený v Dachau a Buchenwalde, kde aj 
zomrel. Slovenský Biografický slovník. IV. zväzok M-Q, Martin : Matica slovenská, 1990, s. 76. 
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veľmi dotkla a dohnala ju až k slzám. S odstupom času si k tomu vo svojich zápiskoch 

poznamenala: „Boli to mladistvé výboje, rojčenie, oduševnenie sa za národ.“33 Táto 

poznámka len potvrdzuje náš názor, že si Mária Bellová spájala emancipáciu slovenských 

žien s bojom za národ. 

Slovenský spolok nebol len kultúrnou ustanovizňou slovenských študentov 

v Budapešti, ale jeho členovia si zjavne vzájomne pomáhali aj s učením. Mária Bellová 

priznáva, že aj kolegovia študenti jej dopomohli k tomu, že bola uznaná ako riadna študentka 

s čiernym indexom.34 Počas štúdia sa Mária Bellová presťahovala k pani Nosákovej,35 

u ktorej boli ubytovaní viacerí slovenskí študenti. Z prednášok v nižších ročníkoch ju najviac 

zaujímala patológia a mikrobiológia. Vo vyšších ročníkoch to bola zasa chirurgia, psychiatria, 

gynekológia a pediatria. Mnohí študenti, ktorí nezvládali skladať skúšky načas, si museli 

štúdium predĺžiť, niekedy aj o viac rokov. Keďže sa Mária usilovne venovala štúdiu a všetky 

skúšky skladala v riadnom termíne s výborným prospechom, spolužiaci jej venovali básničku: 

„Z Mikuláša sa ohláša, že naša Bella Maša, dobrý rozum rigorózum, nie ako Paľo Halaša.“36 

Po úspešnom zložení skúšok nasledovala dňa 26. novembra 1910 vytúžená promócia. 

Rodičia Márie Bellovej sa tejto chvíle bohužiaľ už nedožili. Štefan Bella zomrel rok pred 

promóciou svojej dcéry. Ostatní členovia rodiny sa nemohli promócie zúčastniť, ale prišli jej 

zablahoželať aspoň priatelia zo Slovenského spolku. Na slávnostný promočný akt Mária 

Bellová spomínala: „A prišiel rad i na mňa. S búšiacim srdcom som obišla pódium, pristúpila 

k rektorovi, ktorý mi podal krucifix a s prstami položenými na kríži som odriekala za rektorom 

prísahu, a súčasne som sa zaviazala, že budem konať vždy podľa svedomia, podľa toho 

Najvyššieho.....“37 

 
Doktorka Mária Bellová 
 

Mária Bellová by bola rada pokračovala v štúdiu, ale z finančných dôvodov to 

neprichádzalo do úvahy. Po promóciách jej cesta viedla ku bratovi Štefanovi Vladimírovi, 

                                                 
33 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
34 Tamže. 
35 Ľudmila Amália Nosáková bola dcérou slovenského ev. farára Samuela Tomášika, ktorý bol autorom 
slovenskej hymnickej piesne: „Hej, Slováci.“ V Budapešti sa živila prenájmom izieb študentom. 
36 Paľo Halaša z Martina skúšky neskladal načas, a tak si štúdium predĺžil o niekoľko rokov. Štúdium dokončil 
až po založení lekárskej fakulty Univerzity Komenského, kde promoval ako prvý študent v akademickom roku 
1919/20. DROZDIOVÁ, Nataša. Prednáška o živote a diele Dr. Márie Bellovej. Evanjelická fara a. v., Príbovce 
117, Príbovce, cca 1974, s. 2; TAHYOVÁ, Naďa. Záznam rozhovoru s narátorom, Bratislava, 12. júl 2010. 
Osobná komunikácia. 
37 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
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ktorý v tom čase pôsobil v Chorvátsku, na krátke odpočinutie a nabratie nových síl. 

Aby získala diplom lekárky, musela si doplniť popromočnú prax na rôznych oddeleniach. 

A tak v jej rámci najprv pracovala v psychiatrickej liečebni v Pécsi na juhu dnešného 

Maďarska. Jej práca sekundárnej lekárky spočívala vo vizitách, predvolávaniach jednotlivých 

pacientov a v rozhovore s nimi. Následne musela všetky rozhovory zaznamenať a určiť ďalšiu 

liečbu. V tomto období sa ordinovali psychiatrickým pacientom okrem chemických 

preparátov aj liečby, ktoré už dnes považujeme za nehumánne, ako napr. kúpele so studenými 

sprchami a elektrošoky.38 V tomto ústave strávila Mária Bellová jeden a pol roka. Počas tohto 

obdobia spoznala mnoho pacientov. S niektorými súcitila, ako napríklad s mladým mužom, 

ktorý trpel schizofréniou, a aj napriek mrežiam na okne z neho zo zúfalstva vyskočil a zabil 

sa. Z niektorých pacientov zasa mávala strach. Krik, plač a smiech vo dne i v noci boli 

dôvodom, prečo sa začala obávať o svoje psychické zdravie. Navyše sa stále túžila vrátiť 

na rodné Slovensko, a tak požiadala o preloženie. Preložená bola do Trenčína, kde ako 

sekundárna lekárka praxovala pol roka na chirurgii. 

Vďaka svojim úsporám a finančnej podpore matkinho brata a sestry Eleny absolvovala 

v roku 1913 takmer ročnú prax na internom oddelení v Berlíne, kde sa zaujímala o detské 

lekárstvo a bakteriológiu. „Volila som si odbor: Pediatriu, ale pozdejšie chodila som 

i na internú – chirurgiu počúvať prednášky.“39 Prednášky sa Márii Bellovej zdali 

z vedeckého stanoviska veľmi prínosné. V čase jej pobytu v Berlíne sa zavádzal Röntgenov 

objav do medicíny ako veľmi cenná diagnostická pomôcka. 

Môžeme len predpokladať, že Mária Bellová sa na praxi v Berlíne po prvýkrát stretla 

so zástupcami inej ako bielej rasy: „Spolukolegovia boli rozličných svetadielov – Amerika, 

Afrika, Európa (Anglia, Francia). Boli aj čierni, ktorí sa na nás zachmúreno dívali, – 

ale neskoršie sme sa jeden na druhého privykli a spriatelili. [...] A videla som zo strany 

bielych kolegov akési povýšenie, ktoré voči nim ukazovali, začala som s nimi súcitiť, lebo 

podobné pohŕdavé chovanie som aj voči svojej osobe pocítila za štúdia v Budapešti.“40 

Mária Bellová zatúžila po cestovaní a objavovaní neznámeho. Preto s kolegami 

z Berlína vycestovala na krátky študijný výlet do Bruselu a do Paríža. Po návrate sa rozhodla 

pre návrat domov, kde chcela zúročiť získané vedomosti v prospech trpiacich. Chcela sa 

vrátiť na slovenské územie, ale predsudky a nedostatok financií jej nedovoľovali zriadiť si 

vlastnú ordináciu v rodnom Liptove a nenašlo sa pre ňu ani iné adekvátne miesto v štátnom 

                                                 
38 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
39 Tamže. 
40 Tamže. 
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sektore zdravotníctva. Požiadala teda úrady o pridelenie miesta: „Zažiadala som Správu 

zdravotníctva v Hungárii [Štátna rada pre verejné zdravotníctvo, ktoré spadalo 

pod Ministerstvo vnútra. A. M.] o umiestnenie. Odpoveď: Miesto sekundárneho lekára 

môžete obsadiť v Sedmohradsku – v nemocnici okresného mesta Marosvasarhely.“41 Keďže 

sa na žiadne iné miesto nemala nádej dostať, ak chcela pracovať ako lekárka, bola nútená 

odísť do Sedmohradska. 

V roku 1913 začala svoju lekársku kariéru ako sekundárna lekárka na chirurgickom 

oddelení v sedmohradskom Marosvásárhelyi, dnešnom rumunskom Tirgu Mures.42 Svoje 

umiestnenie v maďarskej nemocnici vnímala ako pokus o maďarizáciu: „Politika 

maďarského ministerstva zdravotníctva s umiestnením lekárov rozličnej národnosti sledovala 

cieľ politický, lekárov zaradiť do maďarských krajov, kde by nielen maďarsky hovorili, 

maďarský chlieb jedli, ale aj sa srdcom, duševne preporodili na maďarských občanov. 

V mnohých prípadoch sa im podarilo svoju inteligenciu vybudovať z týchto odpadlíkov... ktorý 

sa vtelili do maďarského národa, len slovanské, rumunské, rusínske mená prezrádzali ich 

pôvod...“43 

Na stranách svojich pamätí Mária Bellová opisuje podrobne svoj názor na vtedajšie 

pomery v Rakúsko-Uhorsku. Kritizuje tu najmä snahy o maďarizáciu nemaďarských národov 

v Uhorsku. Opisuje v ňom aktivity vyvíjané maďarskými politickými kruhmi a odsudzuje 

odpadlíkov, ktorí sa podvolili maďarizačnému úsiliu, začo vďačne prijímali od vlády rôzne 

odmeny a výhody. Ako príklad uvádza mená maďarských profesorov na Lekárskej fakulte: 

„Bogdanovič, Šafránek, Kozarčik.“44 

Na druhej strane zasa vyzdvihuje tých, ktorí sa nepodvolili nátlaku: „Ale vždy boli 

bojovníci, v každej národnosti, ktorých vláda maďarskej hierarchie nevedela pripútať, a ktorí 

svojim chovaním, svojou resistenciou proti maďarskej nadvláde boli aclamatiou, ku svojmu 

ľudu, a aj keď v duši trpeli proti actu, proti maďarizácii sa postavili heroicky.45 Vypuknutie 

prvej svetovej vojny si Mária Bellová spájala s túžbou po slobode a s nádejou na vymanenie 

sa spod maďarizačných tendencií uhorskej vlády. 

 

                                                 
41 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
42 Karol Hollý vo svojej štúdii uvádza odmietnutie udelenia lekárskeho miesta vládou prvej Československej 
republiky, ako prvú prekážku v profesionálnej dráhe Márie Bellovej. Ja skôr zastávam názor, že aj ona sama 
za prvú vážnu komplikáciu svojej lekárskej dráhy pokladala práve svoje umiestnenie v Sedmohradsku, mimo 
slovenského územia. Za jej národné uvedomenie určite v nemalej miere môže aj vlastenecká výchova jej otca 
Štefana Bellu. HOLLÝ, ref. 9, s. 631-643. 
43 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
44 Tamže. 
45 Tamže. 
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Pro patria et humanitate 
 

Po vypuknutí prvej svetovej vojny bola Mária Bellová vymenovaná za riadnu lekárku 

na chirurgickom oddelení. Jej priamym nadriadeným bol primár chirurgického oddelenia 

doktor Hints, ktorý zastával zároveň aj post riaditeľa nemocnice. Nemocnica bola tvorená 

starou budovou s nevyhovujúcimi priestormi a veľmi skromným vybavením: „Nemocnica 

stará, biedne zariadená, mala interné i gynekolog. oddelenie s patričnými vedúcimi lekármi, 

sekundármi. Detský domov bol za mestom umiestnený. Tu som strávila 4 i pol roka, – lebo tu 

ma prekvapila prvá svetová vojna ...“46 

Počas vojny bolo mesto Marosvásárhely spolu i s okolitými dedinami evakuované. 

V meste naďalej zostalo iba vojenské veliteľstvo a nemocnica.47 Nemocnica bola najprv 

zmenená na vojenskú nemocnicu a neskôr sa z nej stala nemocnica Červeného kríža, ktorá 

bola vzdialená od fronty len niekoľko kilometrov.48 V tomto období plnila nemocnica 

poslanie poľnej nemocnice, kam boli transportovaní väčšinou ťažko ranení pacienti, ktorých 

nebolo pre rozsah zranení možné premiestniť do zázemia a ktorí potrebovali okamžitú 

operáciu; ale taktiež tí pacienti, u ktorých sa predpokladalo, že následkom svojich zranení 

čoskoro podľahnú.49 

Začiatok evakuácie znamenal aj personálne a organizačné zmeny v nemocnici. 

Riaditeľ, doktor Hints, sa rozhodol odísť spolu s rodinou do Budapešti. Mária Bellová sa 

po odchode doktora Hintsa stala hlavnou lekárkou na chirurgickom oddelení a pracovala s 

podriadenými, mladými sekundárnymi lekármi a s doktorom Malomom, gynekológom – 

internistom. Z nemocnice boli preložené aj ošetrovateľky a zdravotné sestry, ktoré boli 

nahradené staršími rehoľnými sestrami z neďalekého kláštora. 

Mária Bellová nebojovala len s nedostatkom obväzov, liečiv a jedla. Jej ďalším 

protivníkom bola aj ľudská nevedomosť. Ranení vojaci sa pokúšali zastaviť krvácanie 

všetkým, čo mali po ruke. Často si na rany prikladali bahno z močiarov a s ním sa do rán 

                                                 
46 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
47 Mária Bellová vo svojich pamätiach uvádza, že súčasťou vojenského veliteľstva boli aj vojenský lekári 
maďarskej a nemeckej národnosti. Títo lekári chodili do ich nemocnice vykonávať ťažké operácie. Otázkou 
zostáva, čo Mária Bellová mala na mysli pod pojmom ťažká operácia a aké zákroky títo lekári vlastne 
vykonávali. V tej dobe napríklad amputácia nebola považovaná za ťažkú operáciu a bohužiaľ sa ňou riešila 
veľká väčšina zranení. Tamže. 
48 Mária Bellová uvádza vo svojich zápiskoch 3 – 4 kilometre, pravdivosť tohto údaju sa mi zatiaľ nepodarilo 
potvrdiť. Tamže. 
49 Prvé ošetrenie raneného väčšinou zaistili spolubojovníci za pomoci povinných zdravotníckych balíčkov. 
Ranení, na ktorých nebol dostatok času na bojisku, boli len primitívne obviazaní a potom boli transportovaní 
na obväzisko, alebo iné miesto, kde im bola poskytnutá prvá pomoc. Vážnejšie poranenia boli odosielané 
do poľnej nemocnice (mobilné záložné nemocnice), ktorá ležala neďaleko bojiska. Ďalšie doliečenie prebiehalo 
v tyle v nemocniciach, ozdravovniach, kúpeľoch, atď. 
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dostával aj tetanus. Otvorené rany vojakov sa stávali úrodnou pôdou pre toxín (tetanospamin) 

baktérie Clostridium Tetani. Lekári však zostávali naďalej bezmocní, mali nedostatok 

účinných liekov a séra proti tejto chorobe. Tri nemocničné izby boli často plné pacientov, 

ktorí okrem zranení trpeli aj tetanovými kŕčmi. Bez akýchkoľvek utišujúcich liekov zomierali 

pomalou a veľmi bolestivou smrťou: „... nebolo dostatočných potravín – a dediny ležaly 

v popole, úroda zničená. Začala sa kalvária. [...] – vojaci, ktorý boli ranení si prikladali blato 

aby zastavili krvácanie a výsledok bol tetanus. Nemocničné tri siene boli plné chudákov. [...] 

Séra nebolo, ani utišujúcich prostriedkov ...“50 Zavšivení zajatci, ťažko zranení vojaci, 

dusiace sa deti s difterickým krúpom,51 amputácie gangrenóznych a omrznutých končatín, 

priestrely hlavy, brucha a hrudníka, ranení civilisti, bolesť, strach a smrť boli počas trvania 

prvej svetovej vojny súčasťou každodennej smutnej reality pre doktorku Máriu Bellovú.52 

Neskôr často spomínala na obdobie prvej svetovej vojny a najmä na svojich ťažko 

ranených mladých pacientov, ktorí zomierali pred jej očami. Medzi nich patril aj mladý 

slovenský vojak, ktorého už priniesli so smrteľnými zraneniami. Stála pri posteli 

umierajúceho, keď sa mladý muž zrazu posadil a dívajúc sa na dvere radostným hlasom volal: 

„Mamička moja, prišla si ma pozrieť, poď ku mne.“53 Hneď po týchto slovách zomrel. 

Mnohým zomierajúcim sa snažila byť v posledných chvíľach života morálnou oporou 

a utešiteľkou: „Mladý 18-ročný vojačik chytil mi ruku a nariekal: ja chcem žiť, prečo ma 

odviezli od mojich rodičov? Cítila som, že pulz sa zrýchľuje, stáva sa slabším, so slzami 

v očiach som však sľubovala – budeš žiť, vrátiš sa ku svojim – a prosila som v duši, aby smrť 

osloboditeľka zasiahla čím rýchlejšie.“54 Tieto roky smútku boli umocnené aj tým, že nemala 

žiadne spojenie s rodinou. 

Mária Bellová veľmi ťažko niesla skutočnosť, že zachraňovala životy ľudí tým, že ich 

zmrzačila rozsiahlymi amputáciami. Chcela životy zachraňovať a namiesto toho sa musela 

bezmocne pozerať na smrť ešte nedávno zdravých, mladých ľudí: „A veruže mi srdce malo 

puknúť od žiaľu a bolesti keď som nemohla zachrániť životy mladých ľudí.“55 

                                                 
50 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
51 Diftéria (záškrt) – Je vážne infekčné ochorenie vyvolané baktériami Corynebacterium diphtheriae. Tieto 
baktérie svojim toxínom spôsobuje ťažkú angínu s pablanami a so značným zúžením hrtanu a hltanu vedúcim 
k duseniu. Toxín mimo to poškodzuje i srdce. Krúp – je akútny zápal sliznice hrtanu. VOKURKA, Martin. 
Praktický slovník medicíny, Praha : Maxdorf, 1994, s. 70, 187-188. 
52 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová; TAHYOVÁ, Naďa. Záznam 
rozhovoru s narátorom, Bratislava, 16. december 2010. Osobná komunikácia.; SÝKORA, ref. 16, s. 386. 
53 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 2. 
54 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová; SÝKORA, ref. 16, s. 386. 
55 BÁRTOK, Ján. Najstaršia lekárka na Slovensku. In Pravda, 1955, roč. 36, č. 270, s. 36. 
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Popri svojich povinnostiach vojenskej lekárky sa snažila často vypomáhať vojnou 

stíhanému civilnému obyvateľstvu. Najmä matky s deťmi jej pomoc veľmi potrebovali, keďže 

každoročne v okolí na infekčné choroby a následky vojny zomierali tisícky detí.56 Miestni 

obyvatelia si ju za jej nezištnú pomoc začali veľmi vážiť, dôverovali jej, a preto sa ju rozhodli 

po skončení vojny vymenovať za primárku detského oddelenia miestnej nemocnice. V roku 

1918 jej Červený kríž za jej obetavú prácu počas nepokojných vojnových rokov udelil 

vyznamenanie „pro patria et humanitate.“57 

Mária Bellová po celý svoj pobyt mimo hraníc Slovenska túžila po návrate domov 

na rodné Slovensko. V januári 1920 opätovne žiadala Ministerstvo zdravotníctva už 

novovytvoreného Československa o miesto lekárky na Slovensku. Z Ministerstva verejného 

zdravotníctva a telesnej výchovy dostala odmietavú odpoveď: „Všetky lekárske miesta máme 

obsadené, Vašej žiadosti nelze vyhověti, sledujte inzeráty v novinách!“.58 Vláda 

Československa nenašla pracovné miesto nielen pre doktorku Máriu Bellovú, ale ani 

pre mnohých iných slovenských lekárov, aj keď v tomto čase bol na území Slovenska 

nedostatok zdravotníckeho personálu.59 

V septembri 1920 sa tomuto problému venoval aj Štefan Krčméry – v snahe 

o vedecko-technický rozvoj zaostalého Slovenska vtedy napísal článok pod názvom 

„Prebytok slovenskej inteligencie?“, v ktorom opisuje neúspešnú snahu Márie Bellovej 

o získanie miesta lekárky na Slovensku: „A dr. Mária Bellová, prvá lekárka slovenská, 

klopaním unavená, v duchu znevážená, so slzou v oku dá si prepísať pas naspäť 

do Rumunska.“60 V tomto období, keď doktorku Bellovú všade odmietali, bola na Slovensku 

veľmi vysoká detská úmrtnosť. V roku 1920 z tisíc živonarodených detí priemerne na našom 

území zomrelo 185,9 detí.61 Taktiež úmrtnosť na infekčné a parazitické ochorenia bola 

neúnosne vysoká. Zo sto úmrtí v tomto období na infekčné a parazitické ochorenia zomrelo 

priemerne 43 osôb. 

                                                 
56 KULČÁR, Ladislav. Sedemdesiate Vianoce prvej slovenskej lekárky. In Ľud, 1955, roč. 8, č. 307, s. 5. 
57 HOMOLOVÁ, 10, s. 16. SEDLÁČKOVÁ, Eulália. Mária Bellová – prvá slovenská lekárka. In Lekárnik, 
2004, roč. 9, č. 7, s. 21; JUNAS, ref. 28, s. 6-7; ROZBORILOVÁ, ref. 23, s. 36. 
58 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 2. TAHYOVÁ, ref. 52; JUNAS, ref. 28, s. 6-7. 
59 Podľa Jána Junasa na Slovensku pracovalo v roku 1920 len 450 lekárov a z toho iba 35 Slovákov. Tamže,  
s. 6-7. Kronika medicíny uvádza k roku 1918 počet lekárov 250 a z toho len 25 Slovákov. HEINZ, ref. 24, s. 394. 
60 Článok Štefana Krčméryho sa mi nepodarilo zohnať, mám k dispozícii len citované časti článku uverejnené 
v Matičnom čítaní z roku 1974. KRČMÉRY, Štefan. Prebytok slovenskej inteligencie? In Národné noviny, 
Pittsburgh, 1920. Podľa JUNAS, ref. 23, s. 10. 
61 FALISOVÁ, Anna. Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava : Veda, 1999, s. 370. 
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Na Slovensko sa Mária Bellová dostala až na pozvanie konškoláka Jozefa Urama,62 

primára chirurgického oddelenia v Košiciach, ktorý ju prijal na svoju vlastnú zodpovednosť.63 

Tam ako sekundárna lekárka zostala pracovať päť rokov. Zhoršujúce sa zdravie, najmä 

rozvíjajúca sa bronchiektázia64 ju nútili zmeniť prostredie. Za pomoci liptovského rodáka 

z Pribyliny, košického župana Dr. Jana Rumana a Vavra Šrobára dostala miesto lekárky 

v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci. V tridsiatych rokoch 20. storočia to bolo jediné 

detské sanatórium na území Slovenska. 

 
Šrobárov ústav TBC v Dolnom Smokovci 
 

Na návrh pracovníka ministerstva zdravotníctva Dr. Františka Hamza prešlo kúpeľné 

a liečebné zariadenie dňa 19. decembra 1919 do rúk štátnej správy a pod záštitou 

Masarykovej ligy boja proti tuberkulóze bol založený Štátny detský liečebný ústav 

Šrobárov.65 Ústav bolo potrebné dobudovať, zatiaľ sa jeho priestormi stali chaty Kollár, 

Kalinčiak a Šafárik.66 Disponoval 260 posteľami a 25. januára 1920 bolo prijatých prvých 

25 detských pacientov s tuberkulózou. V roku 1921 bolo pre nárast ochorení kostno-kĺbovej 

tuberkulózy, a to hlavne špecifickej spondylitídy67 a koxitídy,68 v Dolnom Smokovci otvorené 

aj chirurgické oddelenie. Toto oddelenie bolo zamerané najmä na liečbu kostno-kĺbovej 

tuberkulózy, ktoré sa neskôr rozšírilo. Základom liečby bola v tomto období dietoterapia 

a klimatoterapia. V roku 1925 nastúpila do ústavu doktorka Mária Bellová. Keďže mala 

chirurgickú spôsobilosť, bola poverená vedením chirurgického oddelenia.69 

                                                 
62 Jozef Uram bol lekár, publicista, autor populárno-vedeckých príspevkov. Dňa 29. januára 1919 bol poverený 
Vavrom Šrobárom vedením štátnej nemocnice v Košiciach. Stal sa jej prvým riaditeľom a súčasne primárom 
chirurgického oddelenia. Štátna nemocnica v Košiciach v tomto období patrila medzi najmodernejšie 
zdravotnícke zariadenia v ČSR a stala sa najvýznamnejším zdravotníckym centrom východného Slovenska. 
Slovenský Biografický slovník, VI. zväzok T-Ž, Martin : Matica slovenská, 1994, s. 179. 
63 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
64 Bronchiektázia – abnormálne a trvalé rozšírenie priedušiek s permanentným chronickým zápalom priedušiek 
a priľahlých oblastí pľúc. Väčšinou je toto ochorenie vrodené, občasne sa vyvinie pri častom opakovaní 
niektorých zápalových ochorení. V obzvlášť ťažkých prípadoch, kedy sa choroba aj napriek liečbe rozvíja, sa 
odporúča transplantácia pľúc. VOKURKA, ref. 51, s. 48. 
65 POHANKA, Vladimír et al. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. 
Liptovský Mikuláš : Miroslav Vážny, 2000, s. 3. 
66 Úradne sa po prvej svetovej vojne ustálil názov osady na Dolný Smokovec a tiež boli zmenené názvy budov 
na súčasné, a to Kollár, Mudroň, Hollý, Sládkovič, Šafárik, Kalinčiak, Bernolák, atď. Tamže, s. 13. 
67 Spondylitída – je zápalové ochorenie s hlavným postihnutím krížovo-driekových kĺbov chrbtice a postupným 
tuhnutím chrbtice. Niekedy postihuje aj periférne kĺby – bedrové kĺby a ramená. VOKURKA, Martin. – HUGO, 
Jan. et al. Velký Lékařský slovník, Praha : Maxdorf, 2008, s. 959 – 960. 
68 Koxityda – je zápal bedrového kĺbu. Môže byť spôsobený infekciou (napr. hematogénny rozsev, po poranení, 
TBC). Môže spôsobiť nekrózu hlavice femuru, čo vedie k trvalým následkom. Tamže, s. 548. 
69 V monografii vydanej k 80. výročiu založenia Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci sa chybne uvádza údaj 
o príchode Márie Bellovej do ústavu v roku 1922, aj Mária Bellová svoj príchod chybne datuje vo svojich 
pamätiach na rok 1922. Všetky ostatné pramene, články a interview uvádzajú ako rok nástupu do ústavu rok 
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V Šrobárovom ústave pôsobila v rokoch 1925 – 1957. Začínala tu ako lekárka, neskôr 

pôsobila ako primárka a zároveň aj zástupkyňa riaditeľa. Viedla rôzne oddelenia –

od nešpecifického cez špecifické – vrátane chirurgického a epidemiologického oddelenia 

so zameraním na najzávažnejšie rozsiahle pľúcne a mimopľúcne tuberkulózy.70 V obore, 

ktorý si zvolila, bolo v tom čase málo lekárov pre jeho spojitosť s vysokým rizikom 

ochorenia. V dobe jej príchodu pod ústav patrili Bottove domy a vily Mudroň, Štúr, Šafárik, 

Kollár, Kalinčiak, Hollý, Sládkovič. Chirurgia s karanténou sa nachádzala vo vile Mudroň. 

Neskôr, po rekonštrukcii Bottových domov, sem boli presťahované najťažšie a zároveň 

najinfekčnejšie prípady. Toto oddelenie bolo zverené doktorke Márii Bellovej: „Po vystavaní 

novej budovy [...], som prevzala interné ťažkých pacientov –, ktorým sa pľúca rozpadávaly, 

hnisaly, a ktorí svojou infectiosnou formou boli nebezpeční pre zdravšie deti, i dospelých! 

Bottové domy!“71 

V ústave platili prísne stanovy a nariadenia na prijímanie pacientov, rovnako tak aj 

na ich liečebný pobyt a platby za liečbu. Slovenskí pacienti v tomto období tvorili 

v Šrobárovom ústave len nepatrných desať percent, zvyšných deväťdesiat percent pacientov 

tvorili najmä deti z Čiech, ale nachádzali sa tu aj deti iných národností.72 

V roku 1929 sa novým riaditeľom stáva MUDr. Jozef Říha a jeho zástupkyňou je 

menovaná Mária Bellová.73 Dlhé roky zastávala miesto zástupkyne riaditeľa, aj keď jej 

neskôr bolo opakovane ponúknuté miesto riaditeľky, odmietla argumentujúc, že by to bola 

príliš veľká zodpovednosť.74 

Politické zmeny v predvojnovom období viedli k rozsiahlym zmenám 

v Šrobárovom ústave.75 V roku 1938 bol ako najstarší kvalifikovaný asistent slovenskej 

národnosti v odbore detského lekára menovaný do Šrobárovho ústavu s nástupom od apríla 

1939 nový riaditeľ, MUDr. František Kardoš. V ústave v Dolnom Smokovci sa v tomto 

                                                                                                                                                         
1925. Mária Bellová v rokoch 1920 – 1925 pôsobila na chirurgickom oddelení v Košiciach. BELLOVÁ, Mária. 
Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová; POHANKA et al., ref. 65, s. 14. 
70 ROZBORILOVÁ, ref. 23, s. 36. 
71 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
72 Tamže; POHANKA, et al., ref. 65, s. 15. 
73 Tamže, s. 16. 
74 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 4. 
75 Išlo okrem iného aj o personálne zmeny, pozastavenie plánovanej výstavby a zdravotná dokumentácia sa 
začala po novom písať v slovenskom jazyku. Od roku 1941 museli ústav opustiť pacienti maďarskej, českej 
a ukrajinskej národnosti. Boli nahradení deťmi nemeckej národnosti. Pred koncom vojny dochádza k odchodu 
nemeckých detí a opätovne k personálnym zmenám. Riaditeľ Kardoš sa snažil aj napriek ťažkej situácii zlepšiť 
pracovné a liečebné podmienky v ústave. Aj napriek vojne vznikali v okolí filiálky liečebne, rozširovalo 
a modernizovalo sa zariadenie a vybavenie ústavu. POHANKA et al., ref. 65, s. 16-18; VIRSÍK, Karol. – 
KRIŠTÚFEK, Peter. História boja proti tuberkulóze : zo zvláštnym zreteľom na boj proti tuberkulóze na území 
Československa a Slovenska. b. m. : Bonus, 2000. s. 44. 
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období nachádzali aj lekári a asistenti židovskej národnosti.76 V rámci týchto zmien boli 

niektorí židovskí lekári pozatýkaní a následne transportovaní do koncentračných táborov. 

Niektorým z nich sa podarilo ukryť za pomoci miestneho obyvateľstva a zamestnancov 

ústavu. Radi by sme spomenuli prípad doktora Róberta Neumanna, ktorého zamestnanci 

ústavu skryli prezlečeného za mníšku v kotolni, keď ho prišli zatknúť.77 Nie všetci však mali 

také šťastie, väčšina odvedených židovských lekárov a medikov v koncentračných táboroch 

zahynula. 

Udalosti predvojnových a vojnových rokov zasiahli aj do súkromného života Márie 

Bellovej. Po Viedenskej arbitráži a následnom obsadení južných oblastí Slovenska Maďarmi 

museli Košice opustiť aj jej sestry Oľga a Želmíra a neter Anna s malou dcérou Naďkou78: 

„Spomínam Nadinka keď som ťa viedla za ruku počas evakuácie z Košíc do Dolného 

Smokovca .....“79 Mária Bellová ich všetky prichýlila u seba v Dolnom Smokovci.80 

V tomto období mal ústav dve oddelenia, a to interné a chirurgické. Tie sa ďalej delili 

na pododdelenia, ktoré boli od seba z bezpečnostných dôvodov prísne oddelené 

v samostatným pavilónoch tak, aby boli pacienti rozdelení podľa druhu, vážnosti a rozsahu 

ochorenia.81 Prvé interné oddelenie spolu s karanténou viedol MUDr. Kardoš s dvoma jemu 

podriadenými lekármi. Vedením infekčného oddelenia spolu s oddeleniami I., III.a a III.b 

bola poverená Mária Bellová s dvoma jej podriadenými lekármi.82 Počas druhej svetovej 

vojny bol aj v ústave nedostatok potravín, čo spôsobovalo lekárom nemalé starosti: „Ústav 

prijímať mohol 400 pacientov –, ale výživa bola veľmi slabá, ťažko bolo mliekom, mäsom 

vyživovať hladujúce deti – boli zemiaky, kapusta a bolo vyrátané koľko mohol malý pacient 

dostávať.“83 V roku 1945 bol do čela Šrobárovho ústavu menovaný MUDr. Ján Duhoň 

a znova nastali rozsiahle organizačné a personálne zmeny. Najdôležitejšou zmenou bolo, 

že do ústavu naďalej majú byť zdarma prijímaní všetci detskí pacienti bez rozdielu 

                                                 
76 SULAČEK, Jozef. Biele plášte 1. : Tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období druhej svetovej 
vojny. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2005, s. 135. 
77 Neskôr sa mu podarilo spolu s celou rodinou utiecť a za pomoci manželov Šeďových sa skrývali až 
do príchodu Červenej armády v kotolni hotela v Tatranskej Lomnici. TAHYOVÁ, ref. 52. SULAČEK, Jozef. 
Biele plášte 2. : Tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Bratislava : 
Slovenské národné múzeum, 2006, s. 70. 
78 TAHYOVÁ, ref. 36. 
79 List Márie Bellovej Anne Kustynovič, Šumperk, 6. marca 1963.  
80 Oľga zostala u svojej sestry Márie bývať až do roku 1944, kedy kvôli chorobe odchádza k synovi a dcére 
na faru v Príbovciach. Tak ako Oľga tak aj Želmíra v roku 1956 odišla na faru v Príbovciach. Neter Anna 
s Naďkou sa odsťahovali do Bratislavy, keď mala Naďka jedenásť rokov. Ale každé prázdniny a sviatky trávili 
u Márie Bellovej v Dolnom Smokovci, až do jej odchodu na dôchodok. Neskôr ju naďalej aj s manželom 
navštevovali na evanjelickej fare v Príbovciach. TAHYOVÁ, ref. 36. 
81 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová; POHANKA et al., ref. 65, s. 16. 
82 Tamže, s. 17. 
83 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
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v sociálnom postavení, vierovyznaní či národnostnej príslušnosti. Ústav bol tiež rozšírený 

o oddelenia dojčiat a batoliat, stal sa centrom pre liečbu tuberkulózy mozgových blán 

a naďalej sa rozširovali jeho filiálky. 

Mária Bellová sa zaslúžila a významnou mierou prispela k rozvoju lekárskych vied 

na Slovensku, najmä v boji proti detskej tuberkulóze, ktorá v tej dobe bola najzávažnejšou 

sociálnou chorobou s vysokou detskou úmrtnosťou. Zaoberala sa výskumom nových 

dietetických a hygienických metód liečenia tohto ochorenia, okrem už spomenutých metód 

skúmala aj možnosti použitia liečivých bylín pri liečbe tuberkulózy. Pri týchto výskumoch 

spolupracovala s moravským bylinkárom, istým Bílekom.84 Svojimi častými prednáškami 

a odbornými besedami prispela k rozvoju zdravotnej výchovy, v ktorej patrila medzi 

priekopníkov na Slovensku.85 Bohužiaľ sama nepísala a nepublikovala žiadne odborné články 

ani knihy. „Mala akýsi vrodený odpor k písaniu, o svoje vedomosti a skúsenosti sa podelila 

iba ústnou formou na lekárskych a sesterských seminároch.“86 V rozhovore s doktorom 

Janom Junasom na otázku, čo robila za toľké roky, iba skromne a pokorne odpovedala: 

„Nehľadajte v mojej robote veľkú vedu, veď som v živote nenapísala ani jeden vedecký 

článok.“87 Pretože vo svojej práci dosahovala veľmi dobré výsledky, v roku 1947 ju 

vymenovali za hlavnú odborníčku na tuberkulózu. 

Mária Bellová sa snažila pomáhať chorým ľuďom, najmä deťom a dospievajúcej 

mládeži. Deti, ktoré žili v sanatóriu, tiež nazývanom Bottove vilky, boli izolované 

od vonkajšieho sveta. Kvôli hroziacej nákaze ich nemohol nikto navštevovať. Dlhé roky sa 

doktorka Mária Bellová starala o pacientov s najťažšou formou tuberkulózy. Do sanatória 

prišli často ako malé deti a odchádzali ako osemnásť- až dvadsaťroční mladí ľudia, už 

vyliečení.88 Pre izolované deti, ktoré svojich rodičov a blízkych nevideli niekedy aj celé roky, 

sa snažila byť všetkým, čo potrebovali. Nebola pre nich len lekárkou, ale často sa im snažila 

nahradiť aj rodinu, veľmi dobre si uvedomovala a chápala ich pocity a potreby. Na oddelenia, 

kam nemali pre vysokú infekčnosť prístup ani učitelia, chodila často učiť sama: „preto som 

vzala na seba i rolu učiteľky, aby som im obzor duševný rozšírila.“89 Najradšej ich učila 

                                                 
84 TAHYOVÁ, ref. 52. 
85 TÁBORECKÁ, Alena. Mária Bellová – prvá slovenská lekárka. In Knižnica, 2002, roč. 3, č. 3, str. 149; 
SÝKORA, ref. 10, s. 386; JUNAS, Ján. Zo slovenského asklepiónu. In Slovenský lekár, 1997, roč. 7, č. 1, s. 50; 
CHOMA, ref. 1, s. 30. Na týchto odborných seminároch prezentovala aj výsledky svojich nových liečebných 
postupov a pozorovaní na pacientoch. BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária 
Bellová. 
86 SÝKORA, ref. 10, s. 386. 
87 JUNAS, ref. 85, s. 50. 
88 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 3. 
89 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
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zemepis, dejepis, literatúru a spoločenskú výchovu. Keďže si nezaložila vlastnú rodinu, aj 

svoj voľný čas väčšinou venovala chorým deťom, ktoré s láskou volala nezábudky. Dlhé dni 

deťom vypĺňala rôznymi aktivitami. V rámci divadelného krúžku s nimi nacvičovala rôzne 

scénky, rozprávky a divadelné predstavenia. Ďalej ich učila ručným prácam, záhradkárstvu 

a pestovaniu kvetov. 

Vo vzácnych chvíľach voľna si veľmi rada čítala. Okrem odborných kníh a časopisov 

sa rada venovala najmä ruskej literatúre – medzi jej najobľúbenejších autorov patril Puškin 

a Tolstoj. Naďalej sa vzdelávala a mimoriadne rada viedla filozofické debaty, najmä 

s mužmi.90 Povahou bola samotárka a rada chodievala na dlhé osamelé prechádzky do 

okolitej prírody: „Ja som samotárka, príroda je mojim chrámom Božím. Tu môžem rozjímať, 

zahĺbiť sa do tajomnej prírody, ktorú nechápeme ...“91 

Mnohí z pacientov na ňu spomínali a aj po svojom odchode zo sanatória jej počas 

dlhých rokov písali a navštevovali ju: „každý rok cez leto ju prišla navštíviť pacientka 

z Bratislavy, ktorá sa u nej liečila plných desať rokov [...] Vydala sa a má dvoch veľkých 

a pekných synov dnes už dospelých. Niekoľkokrát sa s nimi prišla popýšiť.“92 

Za celoživotnú obetavú prácu jej k životnému jubileu, k 70. narodeninám, prezident 

republiky Antonín Zápotocký na návrh ministerstva zdravotníctva v roku 1955 udelil Rád 

práce. Prevzala ho z rúk ministra zdravotníctva Jozefa Plojhara. Po príhovore k jubilantke 

a prebraní vyznamenania sa spýtala: „vari teraz už musím skončiť s robotou?“.93 Účinne 

pracovala v spolkových organizáciách, po druhej svetovej vojne pôsobila v mierovom hnutí, 

ďalej pôsobila v Červenom kríži a v Košiciach a v Poprade sa stala spoluzakladateľkou 

spolku Živena.94 

 
Jeseň života 
 

V roku 1957 odišla doktorka Mária Bellová ako sedemdesiatjedenročná do dôchodku. 

V zimných mesiacoch bývala u rodiny svojej netere Oľgy Heidovej v Šumperku na Morave 

a v letných mesiacoch u svojho synovca, evanjelického farára Jána Chalupku v Príbovciach.95 

                                                 
90 TAHYOVÁ, ref. 36. 
91 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová. 
92 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 3. 
93 JUNAS, ref. 28, s. 7. 
94 Bohužiaľ sa v archíve Červeného kríža nezachovali o týchto aktivitách žiadne konkrétne informácie. O Márii 
Bellovej majú len záznam o jej aktivitách počas prvej svetovej vojny, ktoré súvisia s vyznamenaním pro patria 
et humanitate. CHOMA, ref. 1, s. 30. JUNAS, ref. 85, s. 50. 
95 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 4. TAHYOVÁ, ref. 36. 
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Posledných päť rokov zo zdravotných dôvodov96 už zostávala len v Príbovciach, kde sa o ňu 

svedomito starala jej neter Nataša Drozdiová. Aj na dôchodku dbala o správnu životosprávu, 

každé ráno si zacvičila, ale najradšej sa prechádzala v prírode okolo Turca,97 ak to počasie 

dovoľovalo, tak denne aj niekoľko hodín.98 Naďalej bola zástancom liečivých bylín, často si 

z nich varievala čaje. Veľmi aktívne sa zaujímala o vývoj a dianie v súčasnom zdravotníctve 

a rada poskytla lekárske rady každému, kto ju o to požiadal. V listoch svojim príbuzným sa 

živo zaujímala o všetkých členov rodín Chalupka, Hejda, Kustynovič, Drozdi a Tahy, ktorých 

považovala za pokračovateľov rodu a istým spôsobom aj za svojich potomkov. Často dávala 

svojim milovaným rady do života alebo spomínala na prežité, dávno minulé časy. V apríli 

1967 bol odvysielaný medailón zo života Márie Bellovej pod názvom Život pre druhých. 

Pravdepodobne práve to bolo dôvodom, prečo napísala svoje pamäte ako pomôcku pre seba 

a nepočítala s tým, že niekto bude jej pamäte ešte niekedy čítať. 

Na odpočinku sa potešila každej návšteve. Okrem bývalých pacientov ju navštevovali 

aj študenti medicíny z Martinskej lekárskej fakulty, ktorým radila, aby zostali vždy 

ľudskými.99 Pri príležitosti osemdesiatych narodenín bola vyznamenaná zlatým diplomom 

budapeštianskej lekárskej fakulty. A pri príležitosti jej osemdesiatych piatych narodenín na jej 

počesť usporiadali slávnosť vo Ftizeologickom ústave proti TBC v Podunajských 

Biskupiciach pri Bratislave, kde bola oficiálnym príhovorom a gratuláciami milo dojatá.100 

Dňa 10. novembra 1973 sa ku gratuláciám k jej osemdesiatym ôsmym narodeninám 

pridali aj zástupcovia MNV, Zväzu mládeže aj Zväzu žien. Hlboko dojatá sa so slzami 

v očiach poďakovala za toto krásne gesto a svojej neteri Nataši Drozdiovej pripomínala: 

„Predsa môj národ nezabudol na mňa.“101 Ale svieca života Márie Bellovej už pomalinky 

dohárala a desiaty deň po oslávení svojich osemdesiatych ôsmich narodenín zatvorila svoje 

oči navždy. 

Pochovaná bola v Príbovciach. Na poslednú rozlúčku prišli odprevadiť 

doktorku Máriou Bellovú okrem najbližšej rodiny a miestnych aj hojne zastúpení obyvatelia 

z blízkeho okolia. Pohrebu sa zúčastnili aj zamestnanci a lekári z Dolného Smokovca. Nad jej 

                                                 
96 Ku koncu života sa Márii Bellovej výrazne zhoršili problémy s bronchitídou, neskôr začala strácať sluch a 
zrak. Ďalej sa v listoch svojej neteri zverovala s problémami s reumou a artritídou. Všetky choroby prijímala ako 
prirodzenú súčasť starnutia, najviac jej na tom prekážalo, že svojou „bezmocnou starobou“ zaťažuje pracujúcich 
členov rodiny. List Márie Bellovej Anne Kustynovič, Šumperk, 2. marca 1969. 
97 Je tým myslená rieka Turiec pretekajúca chotárom v regióne Turiec, Turčianska kotlina. 
98 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová; DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 4. 
99 BELLOVÁ, Mária. Zápisky. Nestránkované. NBÚ SNK, fond Mária Bellová; JUNAS, ref. 28, s. 7. 
S najväčšou pravdepodobnosťou ide o mladých lekárov a medikov, ktorí jej boli podriadení na jednotlivých 
oddeleniach v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci. 
100 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 4. 
101 Tamže, s. 5. 
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hrobom predniesli smútočný príhovor zástupcovia z lekárskej fakulty v Martine Dr. Ján Junas, 

za MNV v Príbovciach predseda Ján Zachar a za Liptovský Peter predseda Abrhám.102 

Po pohrebných obradoch bola jej telesná schránka, podľa jej želania, prevezená 

na spopolnenie do krematória v Olomouci. Urna bola uložená do spoločného hrobu k sestrám 

Želmíre Bellovej a Oľge Chalupkovej na cintoríne v Príbovciach. Dňa 20. marca 2002 bola 

urna s pozostatkami doktorky Márie Bellovej prevezená a slávnostne uložená na Martinskom 

národnom cintoríne. 

Mária Bellová sa stala prvou ženou hlásiacou sa k slovenskej národnosti, ktorá získala 

lekársky diplom. Aj napriek nepriaznivej dobe a neľahkým životným podmienkam sa 

dokázala presadiť a stať sa lekárkou. V prvej polovici 20. storočia sa stala jednou z hlavných 

postáv boja proti tuberkulóze. Napriek rozsiahlym zásluhám a vyznamenaniam je dnes 

doktorka Mária Bellová takmer neznámou osobnosťou. Za nedostatočnú publicitu môže 

čiastočne aj bývalý totalitný režim, ktorý sa snažil o potlačenie akéhokoľvek náboženského 

presvedčenia. Neodlučiteľnou súčasťou života Márie Bellovej bola aj viera v Boha. Narodila 

sa ako dcéra evanjelického farára, bola sestrou a aj tetou farára a na fare strávila detstvo, 

mladosť aj jeseň svojho života. 

Mária Bellová žila v neľahkých podmienkach meniaceho sa svetového poriadku. 

Za života Márie Bellovej sa niekoľkokrát zmenilo štátne zriadenie, od Rakúsko-Uhorskej 

monarchie cez Československú republiku a Slovenský štát až po Československú socialistickú 

republiku. Na vlastnej koži si vyskúšala národný útlak a emancipačné snahy, ktoré smerovali 

k zlepšeniu postavenia ženskej časti obyvateľstva. Zažila obe veľké svetové vojny – v prvej 

z nich bola chirurgičkou vo vojenskom lazarete a počas druhej svetovej vojny pomáhala 

ukrývať sa kolegom so židovským pôvodom. Nezaložila si vlastnú rodinu a všetku svoju 

lásku a čas venovala svojim pacientom a deťom svojich súrodencov. 

Za celoživotnú obetavú prácu bola k životnému jubileu sedemdesiatych narodenin 

v roku 1955 vyznamenaná Rádom práce. Pri príležitosti osemdesiatych narodenín bola 

vyznamenaná zlatým diplomom budapeštianskej lekárskej fakulty. A pri príležitosti jej 

osemdesiatych piatych narodenín na jej počesť usporiadali slávnosť vo Ftizeologickom ústave 

proti tuberkulóze v Podunajských Biskupiciach pri Bratislave. 

 
 
 
 
 
                                                 
102 DROZDIOVÁ, ref. 36, s. 5. 
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Mária Bellová – the First Slovak Female Physician 
 
Mária Bellová became the first Slovak female physician in 1910. In the first half of the 20th century, 
she became one of the main characters in the fight against tuberculosis. At that time, she was dealing 
with mass infectious disease, which can be compared to nowadays epidemic of AIDS in the Third 
World countries. She contributed to the development of health science in Slovakia, mainly when it 
comes to the fight against childhood tuberculosis. During the life of Maria Bellová, the state 
establishment changed several times, from the Austro-Hungarian Monarchy, the Czechoslovak 
Republic, the Slovak Republic to the Czechoslovak Socialist Republic. She had a first-hand 
experience of the national oppression as well as women's emancipation efforts. She experienced both 
World Wars. In the First World War she was a surgeon in a military hospital and during the World 
War II she helped to shelter her colleagues with Jewish origin. In 1955 she was honored with „Order 
of Work“ for her lifetime work. On the occasion of her 80th birthday she was awarded with gold 
diploma by Budapest Medical School. 
 
Keywords: Mária Bellová (1885 – 1873), the first Slovak female physician, surgeon, TBC, 
                    First World War, World War II 
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Obrazová príloha 
 
 

 
     Hrob v Príbovciach, kde bola                                           Náhrobok Márie Bellovej 
     Mária Bellová pôvodne pochovaná.                                 Na Martinskom národnom cintoríne. 
    (Zdroj: súkromné vlastníctvo, Ľ. Žila, Príbovce.)             (Zdroj: súkromné vlastníctvo, A. Malíková Jakubcová 
                                                                                               Bratislava.) 
 
 
 
 
 
 

 
    Mária Bellová s rodinou                                                       Smútočné oznámenie. 
    pri preberaní Radu práce v roku 1955. (Zdroj:                   (Zdroj: súkromné vlastníctvo, Ľ. Žila, Príbovce.) 
    súkromné vlastníctvo, N. Tahyová, Bratislava.) 
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Mária Bellová s rodinou v Dolnom Smokovci. (Zdroj: súkromné vlastníctvo, N. Tahyová, Bratislava.) 

 

 
Mária Bellová a jej kolegovia z Lekárskej fakulty v Budapešti. 
(Zdroj: REMIAŠOVÁ, A.: Prvá slovenská lekárka. In Slovenka, 2006, roč. 59, č. 5, s. 48-49.) 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy 
 
Adam Mesiarkin 
 

Bolo by skoro zločinom lakonicky a jednou vetou zhrnúť význam udalostí spojených 

s príchodom sv. Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Aj nehistorici, neštudenti histórie, 

či ľudia, ktorých história zaujíma minimálne, si uvedomujú, že zložiť graficko-fonetický 

systém, „vymyslieť písmo“, preložiť do neho Písmo Sväté, prísť na neznámu pôdu 

a vychovať tam prvú generáciu intelektuálov, jednoducho nie je „nič zanedbateľné“. 

V žiadnom prípade nechcem zmenšovať dosah a rozsah prvých literárnych pamiatok 

vzniknutých v rukách svätej dvojice či dalších povedzme Metodových žiakov, no často nie 

celkom právom zakrývajú iný dôležitý efekt príchodu učiteľov, „apoštolov“, vyslancov 

z Nového Ríma. Nepopierateľným a veľmi vážnym elementom byzantskej misie vyslanej 

(vyhnanej?) konštantínopolským patriarchom Fotiom na územie Veľkej Moravy bol prenos 

byzantských právnych vzorov. Netreba zachádzať do učebníc teórie práva a rozvíjať na tomto 

mieste, čo znamená pre spoločnosť právo, ako na seba recipročne vplývajú po celé epochy, 

a konečne, čo právne písomné pamiatky môžu povedať o spoločnosti, ktorej história je 

v centre nášho záujmu či výskumu. Váha historickej udalosti rastie, ak si premietneme 

neskoršie cesty prekladov právnych zbierok a tiež originálnych právnych textov na mape 

a časovej osi. 

V literatúre je autorstvo právnej tvorby paritne rozdelené medzi hlavných aktérov 

byzantskej misie. Pre potreby mladej politicko-správnej organizácie preložil svätý Konštantín 

časti byzantskej zbierky Ekloga1 a ich adaptovaním na „podmienky“ a potreby strednej 

Európy2 či konkrétne Veľkej Moravy vytvoril právnu zbierku známu ako Zakon sudnyj 

ljudem.3 Tridsaťtri článkov zameraných na súkromné a predovšetkým trestné právo je 

najstarším doloženým právnym spisom, ovenčeným adjektívom „slovanský“.4 Metod aj 

vďaka právnickému vzdelaniu nemal väčší problém pri úprave Nomokanonu.5 Dvojaký, 

cirkevno-svetský charakter právnej zbierky symbolizuje jej grécky názov, nomen 
                                                 
1 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana. Pramene práva na území Slovenska I. Od najstarších čias 
do roku 1790. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 49. 
2 VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha : Orbis, 1975, s. 46. 
3 Zakonъ sudnyi ljudьmъ. In HAVLÍK, Ľubomír a kol. (ed.). Magnae Moraviae Fontes Historici, vol. IV, Leges 
– Textus Iuridici – Supplementa. Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1971, s. 147–183. 
4 MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ Miriam. Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias 
do roku 1848. Šamorín : Heureka, 2010, s. 16. 
5 Nomokanonъ. In HAVLÍK, Ľubomír a kol. (ed.). Magnae Moraviae Fontes Historici, vol. IV, s. 205-363. 
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compositum, zložené z dvoch termínov, kde νόμοι (nomoi) označuje cisárske nariadenia 

vo veciach cirkevných a κανόνες (kanones) označuje nariadenia sféry cirkevného práva, 

opierajúce sa o uznesenia ekumenických, a tiež lokálnych (provincionálnych) synod 

biskupov. Spojená s byzantským podložím je aj ďalšia Metodova práca, a to tzv. Anonymná 

homília alebo Napomenutie kniežatám.6 

Zakonъ sudnyi ljudьmъ, t. j. súdny zákonník pre laikov, je najstaršou písomnou 

právnou pamiatkou napísanou v cirkevnej slovančine. Nie je to pôvodná zbierka právnych 

noriem, ale preklad a úprava predovšetkým XVII. hlavy Eklogy, obsahujúcej trestné predpisy. 

O roku vydania zbierky na území Rímskej (Byzantskej) ríše sa diskutuje; do úvahy pripadá 

buď rok 726,7 alebo 741.8 Preto býva nazývaná aj ako zákonník obrazoboreckých cisárov 

(ikonoklastickí cisári – Lev III. Isaurijský a jeho syn Konštantín V. Kopronymos).9 Z názvu 

(gr. eklogé – výber) vyplýva, že ide o právne normy vybrané z diela Justininánovych 

právnikov a nových cisárskych noviel s cieľom zostručniť a zjednodušiť ich výklad.10 Je 

považovaná za prvú stredovekú kompiláciu (východo)rímskeho práva po Corpus Iuris Civilis. 

Predstavuje výber z Digest, Noviel, Inštitúcii a Kódexu, doplnený o celý rad neskorších 

cisárskych nariadení, podelený na 18 tematických kapitol. V Ekloge došlo k revízii trestného 

práva, bol znížený počet zločinov trestaných „absolútnym trestom“ a objavila sa snaha 

vyrovnať trestnú zodpovednosť pre rozdielne spoločenské vrstvy. V literatúre sa preto hovorí 

o vplyve kánonického práva a kresťanskej morálky.11 Ekloga mala silný vplyv na ďalší vývoj 

byzantského práva a prácou Konštantína a Metoda vtisla pečať právnemu vývoju slovanského 

civilizačného okruhu. 

Predovšetkým J. Vašica (tiež niektorí ruskí autori, N. S. Suvorov, A. I. Sobolevsky, 

K. Maksimovič) nenávratne vylúčili z vedeckej diskusie teóriu o bulharskom pôvode prvej 

slovanskej právnej zbierky. Existujú názory, že text pamiatky bol súčasťou rukopisu 

poslaného Fotiom bulharskému chánovi či kniežaťu Borisovi, spolu s Nomokanonom 

14 titulov. F. Dvorník sa domnieva, že v Bulharsku po roku 950 vznikol bez reakcie na Zakon 

sudnyj ljudem iný celkový preklad zbierky Leva III. 

                                                 
6 Vladykamъ zemlę božie slovo velitъ. In HAVLÍK, Ľubomír a kol. (ed.). Magnae Moraviae Fontes Historici, 
vol. IV, s. 199–204. 
7 HUNGER, Herbert. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Zweiter Band. Mnichov : 
C. H. Beck, 1978, s. 438. 
8 MEŠKO, Marek. Právny systém v Byzantskej ríši v 8. a 9. storočí. In MICHALOV, Jozef – IVANIČ, Peter 
(ed.). Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. 
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 223. 
9 VAŠICA, Jozef. Literární památky epochy velkomoravské. Praha : Vyšehrad, 1996, s. 81. 
10 HUNGER, ref. 7, s. 439. 
11 MEŠKO, ref. 8, s. 224. 
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Prvý zákon „súdneho zákonníka pre laikov“ mal nasvedčovať tomu, že bol prijatý 

pre spoločenstvo pokrstené iba nedávno.12 Pohanská reakcia aristokracie z čias vlády kniežaťa 

Borisa a následný sled protireakcií mali preto byť historickými reáliami zapadajúcimi 

do konceptu vzniku tejto právnej pamiatky v Bulharsku. Zákon hovorí o konaní pohanských 

obetí a prísah „na statkoch pánov“, ktorí majú byť za takéto akcie potrestaní „zoštátnením“ 

majetku (samozrejme aj „personálu“). Výskum potvrdil, že ide o modifikáciu justininánskeho 

zákona z Codexu.13 Filologický rozbor neskôr ukázal, že text bol spísaný na žiadosť 

veľkomoravského panovníka v období prvého pôsobenia Konštantína a Metoda na Morave, 

teda pred ich spoločným odchodom do Ríma v roku 867.14 Z textu sa dajú extrahovať prvky 

byzantské, prvky „západné“ (opisované ako „západo-rímske“) i prvky prebraté z domáceho 

slovanského obyčajového práva.15 Silný byzantský element sa objavuje v právnoteoretickej 

rovine, konkrétne v definícii práva v spoločnosti, pretože právo v Byzancii bolo vnímané 

v súlade s vieroukou ako Boží dar. Právo ako poriadok bolo dokonca samotnou emanáciou 

Boha. Pozemské právo bolo odrazom Božieho zákona, ktoré sa cez Boží nástroj – cisára, 

dostávalo k ľuďom.16 Záväznosť ustanovení zákonníka je odvodená od Božieho zákona,17 

čo býva tiež vnímané ako konkrétny odkaz na Mojžišov zákon.18 Praktická rovina prepojenia 

s byzantským právom je nepopierateľná, pretože Zakon sudnyj je z prevažnej časti doslovný 

preklad Eklogy. Väčšina statí „súdneho zákonníka“ je prevzatá z jej XVII. titulu, 

obsahujúceho trestné sankcie. Iba päť pochádza z iných titulov; je to 3. stať o delení vojnovej 

koristi z tit. XVIII, 18. stať o svedectve rodičov a detí z tit. XIV, 2-3, 19. stať o vykúpení 

vojnového zajatca z tit. VIII, 6, 20. stať o svedkoch z tit. XIV, 9 a stať 30/a o súdnom spore 

manželov z tit. II, 12-13.19 Originálne texty sú z tohto pohľadu state 1, 2 a 7/a, tiež záver 

k celému zákonníku. 20 

Hlavným odklonom od byzantského základu je na viacerých miestach zmena 

hrdelných trestov a trestov zmrzačením (zvýrazňuje sa hlavne rhinokopia – odrezanie nosa) 

                                                 
12 Zakonъ sudnyi ljudьmъ, ref. 3, s. 178. 
13 V Codex juris civilis Romani (1, I, tit. XI, 7 – 8), citované podľa VAŠICA, ref. 9, s. 83. 
14 HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. Recepce byzantských právnich památek ve slovanském, zejména velkomoravském 
prostředí (reflexe v české právni historii). In MICHALOV, Jozef – HETÉNYI, Martin (ed.). Poznávanie 
Kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 62. 
15 Zakonъ sudnyi ljudьmъ, ref. 3, s. 174. 
16 SIMON, Dieter. Legislation as Both a World Order and a Legal Order. In LAIOU, Angeliki – SIMON, Dieter 
(ed.). Law and Society in Byzantium: Ninth–Twelfth Centuries. Washington D.C.: Harvard University Press, 
1994, s. 13. 
17 LACLAVÍKOVÁ – ŠVECOVÁ, ref. 1, s. 49. 
18 MEŠKO, ref. 8, s. 225; VAŠICA, ref. 9, s. 79. 
19 VAŠICA, ref. 9, s. 200. 
20 Zakonъ sudnyi ljudьmъ, ref. 3, s. 178, 184. 
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do formy cirkevného pokánia – epitímie, či pôstu.21 S malou dávkou humoru môžeme 

povedať, že zákoník sa musel adaptovať na množstvo takýchto hriechov v slovanskej 

spoločnosti. Napríklad incest je v Ekloge trestaný odrezaním nosa alebo sťatím, zatiaľ čo 

v Zakone sú „krvesmilníci rozlúčení“.22 Podobne je trest za krádeže „na hroboch“, alebo 

v kostole upravený z odseknutia ruky alebo oslepenia na vyhnanstvo alebo pokutu. Oproti 

Ekloge je novotou tiež odstupňovanie pokánia v štyroch stupňoch (v 4. a 7. stati), 

keď v šiestich iných prípadoch (stať 5, 6, 8, 10, 13, 15) sa upravuje doba pokánia paušálne, 

resp. v rokoch, bez delenia na stupne.23 Civilný zákonník je zameraný predovšetkým 

na rodinné právo (napr. na otázku monogamného manželstva), odhaľuje prvky procesného 

práva, pričom najmä inštitút svedkov predstavuje v porovnaní s byzantským právom nový 

element. Odlišným od byzantských prvkov je formula pôstu „o chlebe a vode“, rozlišovanie 

svetského (t. j. Ekloga) a cirkevného práva v prípadoch zmierňovania trestu (napr. kto sa 

dopúšťa smilstva s mníškou, tomu podľa svetského zákona – Eklogy – odrežú nos, podľa 

cirkevného sa mu ukladá pokánie na dobu 15 rokov) 24 a podobne pre duchovné prekážky 

pri uzatváraní manželstva.25 Inovatívnou vložkou je úprava práva azylu v kostole.26 

Prenikanie cudzích prvkov do pôvodne byzantskej zbierky (tiež prítomnosť eptímií iba pri 

niektorých statiach) sa úmerne spájalo s postupným, chronologickým dotváraním zákonníka 

(najstarší zachovaný odpis je z 13. storočia). Naproti tomu však hovoria Metodove 

napomenutia sudcom-kniežatám, v ktorých sa dvakrát dokladá existencia pôstu, a tým podoba 

zákonníka v redakcii akú poznáme už z doby prítomnosti bratov na Morave.27 Možno práve 

kvôli tejto „slovanskej redakcii“ byzantskej Eklogy hovorí Rastislav v liste cisárovi Michalovi 

III. o Byzantskej ríši ako o krajine, z ktorej „vždy vychádza do všetkých krajov dobrý zákon.“28 

Konštantín a Metod svojimi filozofickými, filologickými a právnickými predispozíciami 

prispeli k humanizácii trestného práva obsiahnutého v Ekloge. 

Obsahovo najrozsiahlejšia právna pamiatka Veľkej Moravy, Nomokanon, je pripísaná 

autorstvu Metoda.29 Byzantská cirkev v polovici 9. storočia používala okrem všeobecne 

uznávaného a platného súboru Corpus canonum, obsahujúceho 770 kánonov z cirkevných 

                                                 
21 HAVLÍKOVÁ, ref. 14, s. 63. 
22 Takéto zväzky boli v čase Veľkej Moravy bežné. VAŠICA, ref. 9, s. 206; Zakonъ sudnyi ljudьmъ, ref. 3, s. 183. 
23 VAŠICA, ref. 9, s. 83. 
24 Zakonъ sudnyi ljudьmъ, ref. 3, s. 182. 
25 VAŠICA, ref. 9, s. 83. 
26 MOSNÝ, Peter. Štátoprávny náčrt dejín Veľkej Moravy. In Z dziejów prawa, a. 13, nr. 5, 2012, s. 48. 
27 HAVLÍKOVÁ, ref. 14, s. 63; VAŠICA, ref. 9, s. 83. 
28 Život Konštantina. In HAVLÍK, Ľubomír a kol. (ed.). Magnae Moraviae Fontes Historici, vol. II. Textus 
biographici – hagiographici – lithurgici. Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1967, s. 99. 
29 PODSKALSKY, Gerhard. Chrześciaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988 – 1237). Kraków : 
Wydaw. WAM, 2000, s. 90. 
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koncilov, i dve (či viaceré) zbierky civilného (nomos), ako aj cirkevného práva (kanones), 

tzv. Nomokánony.30 Prvým bola Synagoga, vytvorená právnikom, konštantínopolským 

patriarchom a svätcom Jánom Scholastikom niekedy v rokoch 565 – 577. Obsahuje tematicky 

zoradené excerptá z tzv. apoštolských kánonov, poučenia Bazila Veľkého a Collectio 87 

capitulorum. Zbierka cisárskych nariadení skomponovaná na základe 12 Noviel Justiniána 

predstavovala pôvodne samostatnú uzavretú časť, spojenú so Synagoge canonum neznámym 

kompilátorom až neskôr. Svoj konečný formát dostala zbierka ako Nomokanon 50 titulov až 

po roku 833, pod patronátom patriarchu Fotia. Druhou zbierkou bola anonymná tzv. Syntagma 

so 14 titulmi, predstavujúca kánony do II. nikájskeho snemu (787).31 

Zásadné zásahy do Nomokanonu 14 titulov boli vykonané za vlády cisára Herakleia 

(610 – 641) a neskôr z vnuknutia patriarchu Fotia (858 – 867; 877 – 886). Jeho konečná 

verzia 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 obsahovo ide znovu o apoštolské kánony (zbierka 85 regúl 

z prednikájskej doby, zredigovaná v Sýrii v prvej polovici 4. stor.), nariadenia všetkých 

siedmych koncilov (uznávaných na východe za ekumenické), kánony lokálnych synod 

zo 4. až 9. storočia a výber textov cirkevných otcov (92 kánonov Bazila Veľkého, ďalej 

Gregora z Nyssy, Gregora z Nasiansu a Cyrila Alexandrijského). 

Porovnávaním obidvoch pamiatok navzájom (Nomokanonu 50 a Nomokanonu 

14 titulov) s vytvorenou rekonštrukciou veľkomoravského Nomokánonu (s pomocou 

neskorších odpisov – Jefremovská kormčia kniha) dospel J.Vašica k názoru, že nešlo iba 

o preloženie gréckej predlohy, ale o prácu v istom zmysle inovatívnu.32 Metod skrátil svoj text 

o 142 kánonov (z pôvodných 377) a tým, že Synagogae bola akceptovaná aj „západnou“ 

cirkvou, pre podmienky Veľkej Moravy a jej cirkevnej disciplíny bola vhodná.33 „Civilná“ 

čast Scholastikovej Synagogae bola zvyčajne výberom zákonov z Justiniánových noviel, 

známych pod titulom Collectio 87 capitulorum. Tie však nemali pre Moravu taký praktický 

význam. Dôvodom prečo mal sv. Metod siahnúť po Nomokanone 50 kapitol namiesto 

po Nomokanone 14 kapitol bola určite vážnosť, akej sa tešil autor Synagogy Ján Scholastik 

v Konštantínopole. Dôvodom je tiež kompaktnosť a prehľadnosť, ktorá umožňovala ďalšie 

redakcie. Treba tiež zvýrazniť fakt, že Nomokanon 14 titulov bol oficiálne uznaný za záväzný 

                                                 
30 MEŠKO, ref. 8, s. 225. 
31 VAŠICA, ref. 9, s. 73. 
32 HAVLÍKOVÁ, ref. 14, s. 63. 
33 V preklade sa zachovali slová moravského pôvodu, ako napr. istina, narok, uvarovati, sněm, oblast. MALÝ, 
Karel – SIVÁK, Florian. Dějiny státu a práva v Československu do r. 1918. Praha : Panorama, 1988, s. 43. 
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až niekedy po smrti solúnskych bratov (r. 920?). 

Zmeny a zásahy do počtu kánonov a ich postupnosti si mohol Metod dovoliť ako 

panónsky arcibiskup, podporený výsadami pápežov Hadriána II. a Jána VIII. Vytvoril tým 

krátku, prehľadnú zbierku cirkevného práva, na niektorých miestach zasahujúcu i do práva 

civilného. Funkciu civilných zákonov, ktoré by viac dopĺňali kánonickú časť, jednako plnil 

Zakon sudnyj ljudem. Cirkevné právo malo všeobecne ohromný vplyv na civilné právo 

a právo procesné, čiže je miestami ťažké zbierky z obdobia Veľkej Moravy striktne 

kategorizovať. 

Staroslovanská zbierka kánonických textov zvaná Glagolita Clozianus obsahuje 

5 homílií. S určením štyroch nie je problém, pričom posledná zvaná anonymná nie je 

potvrdená v žiadnom inom texte a býva pripísaná práve Metodovi.34 Vladykamъ zemlę božie 

slovo velitъ je krátka kázeň (!) právneho charakteru, potvrdzujúca úlohu Zakona sudneho 

na území Veľkej Moravy. Metod sa tu priamo odvoláva na jeho znenie, znovu pripomína 

úlohu svedkov pri procesoch a zásady nahrádzania trestov pôstmi. Z hľadiska rodinného 

práva text potvrdzuje kresťanský monogamný model rodiny a tiež upravuje prekážky 

uzatvárania manželského zväzku.35 Celý právny zmysel textu je zaobalený do cirkevnej 

rétoriky, podloženej biblickými citátmi. Arcibiskup apeluje priamo na knieža, 

aby na kniežacích súdoch riešil otázky laikov.36 I keď knieža-sudca udeľuje tresty pokánia 

(postъ, poštenije), nie je nikde zmienka, že by sa súdu zúčastňoval kňaz alebo dokonca 

biskup. Viaceré nejasnosti, ktoré vystupujú v súvislosti s právnymi inštitútmi alebo 

kompetenciami sa autor spisu snaží zakryť odvolávaním sa na Boží zákon.37 J. Vašica toto 

terminologicky interpretuje ako odvolávanie sa na starozákonný zákon Mojžišov v užšom 

zmysle, t. j. v zmysle Dekalógu.38 Nomos Mosaikos – Mojžišov zákon, bol súhrnom 

biblických právnych nariadení z kníh Starého Zákona. Touto prácou, ktorá tiež odkazuje 

na prvky byzantského práva (upravuje napríklad manželstvo na základe 53. kánonu 

Trullského snemu z roku 692),39 no priamo na „slovanskú Eklogu“, zachytil Metod systém 

procesného, prvky trestného a rodinného práva. Nie len v poslednom čase sa kvôli charakteru 

odkazu objavujú názory o prehodnotení formálnej charakteristiky právnej pamiatky z homílie 

na tzv. panovnícke zrkadlo. 
                                                 
34 HAVLÍKOVÁ, ref. 14, s. 63. 
35 LACLAVÍKOVÁ – ŠVECOVÁ, ref. 1, s. 54. 
36 HORVÁTHOVÁ, Terézia. Cirkevno-právny systém v Byzancii a misia Cyrila a Metoda In MICHALOV, Jozef 
– IVANIČ, Peter (ed.). Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom 
na Veľkú Moravu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 237. 
37 LACLAVÍKOVÁ – ŠVECOVÁ, ref. 1, s. 54. 
38 VAŠICA, ref. 9, s. 79. 
39 Tamže, s. 216. 
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Byzantská misia bola udalosťou svetového rozmeru. Dôvodom je určite široko 

geograficky rozšírená právna tradícia, vychádzajúceho z noriem právnych zbierok, ktoré 

svätci preložili a sčasti zrekonštruovali. Nedozerali s varovným prstom na všetky neskoršie 

redakcie, edície a kompilácie a rovnako vieme, že bolo veľa iných samostatných neskorších 

prekladov. 

Ako vyniká z už vyššie spomenutej polemiky, Ekloga prirodzene našla a mala svoje 

miesto v Bulharsku. Zbierka sa stala vzorom pre veľa neskorších slovanských kompilácií 

a bola využívaná pri praxi napájať jej textu na preklady Syntagmy tak, ako to neskôr bolo 

v prípade Procheironu. Silnú pozíciu získala slovanská Ekloga na Rusi.40 Recepcia jej 

zákonov sa na Rusi udiala rýchlo „po krste v Dnepri“. Zakon sudnyj ljudem vyhovujúci 

kyjevským elitám sa tu udomácnil pár desaťročí po krste Vladimíra. Prijíma sa, že už v 11. 

storočí sa zbierka prispôsobila domácim podmienkam, rozširujúc pôvodný text 32 paragrafov 

o ďalších 45, vyextrahovaných z iných byzantských právnych zbierok a z obyčaje, 

pravdepodobne už z Krátkej redakcie Ruskej pravdy.41 Zaujímavosťou je, že práve 

pod vplyvom posledne spomenutej zbierky vznikla v intelektuálnych centrách Novgorodu 

alebo Pskova v druhej polovici 12. storočia obšírna verzia Zakonu.42 Podobne tiež 

pôvodná Ekloga začala byť súčasťou staroruských právnych kompilácií, hlavne 13. storočia 

(napr. spolu s Nomokanonom 14 titulov a Procheironom boli včlenené do Kormčej knigi.) 

Keď hovoríme o Nomokanone v Bulharsku, zaujímavosťou je, že je domovom prekladu 

druhého variantu zo spomenutých – Nomokanonu 14 titulov. Jeho grécky odpis sa používal 

pravdepodobne už za vlády Borisa, plus za vlády cára Simeona vznikol v Preslavi domáci 

preklad spomenutej redakcie. Starobulharská redakcia Nomokanonu, no teraz pre zmenu Jána 

Scholastika sa objavila na Dnepri rýchlo po krste Vladimíra, čiže pred koncom 10. storočia, 

a zachovala sa v písomných právnych pamiatkach z prelomu 12. a 13. storočia 

a zo 16. storočia. Veľa jednako ukazuje na fakt, že na Rusi sa väčšiemu využitiu tešila práve 

druhá z redakcií, cez „telo“ Kormčej knigi. Druhá redakcia byzantského Nomokanonu 14 sa 

stala aj základom pre preklad sv. Sávu Nemanjića, ktorý sa vďaka metropolitovi Cyrilovi 

dostal na Rus v časoch ťažkých (nielen) pre cirkev – počas mongolských nájazdov. 

Teraz sme sa vzdialili od prekladateľskej a tvorčej aktivity dvojice svätcov, filozofa 
                                                 
40 Pre redakcie na území stredovekého Bulharska a Rusi pozri: BRZOZOWSKA, Zofia. Recepcia byzantského 
práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : 
Stimul, 2013, s. 137-143. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6i.pdf.> 
41 TICHOMIROV, Michail. Zakon sudnyj ljudem kratkoj redakcii. Moskva : Izdat. Akad. Nauk SSSR, 1961, s. 8-9, 35. 
42 TICHOMIROV, Michail. Zakon sudnyj ljudem prostrannoj i svodnoj redakcii. Moskva : Izdat. Akad. Nauk 
SSSR, 1961, o najstarších rukopisoch s. 6-26. 
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a právnika, Konštantína a Metoda. Predchádzajúci výpočet redakcií právnych zbierok, ktorých 

počiatok hľadáme v práci solúnskych bratov na Veľkej Morave, ukazuje, aký ohromný rozmer 

mala misia v zmysle prenosu štruktúr, termínov a ideálov v najdôležitejších sférach života. 

 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MESIARKIN, Adam. Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy. In Štúdie 
o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 59-66. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf> 
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Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva 
 
Mgr. Marta Rajková 
 

Svätá koruna váži 2056 gramov. Tvorí ju obruč široká 5,1 cm s partou a dva 

prekrižujúce sa oblúky vyrobené zo zlata. Obruč a parta sú jeden súvislý kus, vrchné oblúky 

sú k obruči prinitované. Parta pozostáva z priehľadných modro-zelených emailových ozdôb 

striedavo oblúkovitého a špicatého tvaru. Z obruče visí deväť pendílií, štyri a štyri po stranách 

a jedna vzadu v strede. Pendílie sú zlaté retiazky končiace sa v trojčlennom ornamente – 

drahokamoch usporiadaných do tvaru trojlístku. Korunu zdobia drahokamy a polodrahokamy 

ako zafír, almandin, ametyst, ruženín, ďalej sú na nej pravé perly a filigrány. Na vrchole 

koruny je vsadený naklonený kríž. Svätá koruna je unikátna najmä tým, že sa na nej nachádza 

nezvyčajne vysoký počet emailových platničiek. Je ich dohromady devätnásť a zobrazujú 

Boha Otca, Krista, osem apoštolov, ďalších svätých a mučeníkov a tiež troch kresťanských 

panovníkov. Kým emailové platničky na obruči majú grécke nápisy, tie na oblúkoch sú 

v latinčine. 

Svätá koruna Uhorska (Sacra Corona Regni Hungariae) je známa tiež ako 

svätoštefanská koruna, pretože podľa Hartvikovej legendy1 dostal Štefan I. korunu od pápeža 

Silvestra II. Poľské knieža Mešek poslal k pápežovi poslov a požiadal ho o korunu 

a požehnanie. Pápežovi sa však v poslednej chvíli prisnil sen, v ktorom sa mu zjavil Boží 

posol. Ten mu nariadil, aby korunu, ktorú dal vyhotoviť, odovzdal poslom, ktorí k nemu prídu 

na druhý deň, pretože ich vládcovi táto koruna aj s kráľovským titulom prináleží za jeho 

zásluhy. Týmto vládcom bol Štefan a poslom biskup Astrik, zvaný tiež Anastázius. Štefanovi 

poslovia sa tak vrátili do svojej krajiny s korunou, apoštolským krížom a požehnaním.2 

                                                 
1 Legenda S. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta. Pozri aj pozn. 2. 
2 „[...] pape per visum domini nuncius astitit, cui et dixit: ‘Crastina die prima diei hora ingote gentis nuncios 
ad te venturos esse cognoveris, qui suo duci coronam a te regiam cui (sic) benedictionis apostolice munere 
flagitabunt. Coronam ergo, quam preparari fecisti, eorum duci prout petent, cures sine cunctatione largiri. Sibi 
enim eam cum regni gloria pro vite sue meritis scito deberi.‘ Iuxta igitur huius visionis modum prescripta 
sequentis diei hora presul Asericus ad papam pervenit, qui officium iniunctum sibi prudenter exequens et sancti 
ducis gesta referens ordine, ab apostolica sede, que premisimus, insignia postulavit, indicans eum dignum fore 
tali honore et dignitate, qui plures gentes per dei adiutorium sibi subiugasset et multos infideles per suam 
potentiam ad dominum convertisset. Quibus auditis valde gavisus Romanus pontifex, cuncta, prout fuerant 
postulata, benigne concessit. Crucem insuper ferendam regi, velut in signum apostolatus misit, „ego“ inquiens 
„sum apostolicus, ille vero merito Christi apostolus, per quem tantum sibi populum Christus convertit. 
Quapropter dispositioni euisdem, prout divina ipsum gratia instruit, ecclesias simul cum populis utroque iure 
ordinandas relinquimus.“ Inpetratis ergo omnibus, prout petit, presul Ascricus letus ad propria remeavit, secum 
ferens, propter que inceptum iter peregerat.“ BARTONIEK, Emma (ed.). Legenda S. Stephani regis ab Hartvico 
episcopo conscripta. In SZENTPÉTERY, Imre (ed.). Scriptores rerum Hungaricarum II. Reprint Budapest 1999, 
s. 413-414. 
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O tom, že koruna, obvykle používaná pri korunovácii, kedysi skutočne patrila 

Štefanovi I., sa nepochybovalo do 18. storočia. Až vtedy sa začali spochybňovať tvrdenia 

o korune: jej pôvodný adresát, miesto vzniku i pôvodný vzhľad. Gottfried Schwarz sa 

domnieval, že koruna vznikla ako jednotný celok pravdepodobne v byzantskej dielni, 

a na zadných emailoch koruny identifikoval cisára Konštantína VII. Porfyrogeneta († 959) 

a knieža Gejzu († 997), ktorému ju byzantský cisár údajne venoval.3 Jeho názor však nebol 

oficiálne akceptovaný. 

Dôležitý je dátum 1790. Vtedy sa totiž koruna vrátila opäť do Uhorska po tom, čo ju 

Jozef II., ktorý sa mimochodom nikdy nedal svätou korunou korunovať, nechal v roku 1784 

vyviezť do Viedne. Po šiestich rokoch bola koruna niekoľko dní vystavená v Budíne. Bola to 

jedinečná príležitosť pre vedcov prezrieť si ju podrobnejšie. Išlo o inauguračnú korunu, 

najdôležitejšiu kráľovskú insígniu, ktorá bola strážená pod dohľadom korunných strážcov 

a verejnosť ju mala možnosť vidieť v zásade len počas korunovácie na hlave nového 

panovníka. Istý debrecínsky lekár, István Weszprémi, vtedy prečítal grécke nápisy na zadných 

troch emailoch: Michael VII. Dukas, jeho syn Konštantín a Gejza I., uhorský kráľ. Na obruči 

sú nápisy grécke, na oblúkoch koruny latinské, a je to teda jasné: obruč a vrchná časť vznikli 

ako dve osobitné časti – znel záver vedcov z konca 18. storočia. Keďže uvedení dvaja cisári 

a uhorský kráľ boli rovesníci, obruč musela vzniknúť okolo roku 1074 v Byzantskej ríši. 

Stredoveký postulát, že korunu dostal prvý uhorský kráľ od pápeža, už ďalej nebol 

udržateľný. 

Od roku 1800, keď vyšlo dielo kanonika J. Kollera4, sa ustálili termíny corona graeca 

pre spodnú byzantskú časť a corona latina pre vrchné prekrižujúce sa oblúky.5 Rok 1074 sa 

akceptoval ako terminus post quem, to znamená, že dve časti koruny mohli byť spojené 

najskôr pri príležitosti korunovania Gejzu I., ktorého obraz je na obruči. Štefan I. preto 

nemohol mať na hlave korunu v podobe, v akej ju poznáme dnes. 

Bádatelia sa ani nepokúšali vyvrátiť názor, že koruna nebola vytvorená ako jednotný 

celok, ale snažili sa „zachrániť“ aspoň vrchnú časť a dokázať, že tá určite patrila Štefanovi I. 

Na pokyn Františka Jozefa preskúmal korunu v roku 1857 Franz Bock a určil, že oblúky 

koruny pochádzajú z konca 10. storočia.6 V roku 1880 sa z iniciatívy Uhorskej akadémie vied 

a s povolením panovníka uskutočnil výskum, ktorého výsledky zhrnul predseda akadémie, 
                                                 
3 CSOMOR, Lajos. Szent István koronája nyomában. Budapest : Panoráma, 1987, s. 21-22. 
4 KOLLER, Josephus. De Sacra Regni Hungariae Corona Commentarius. Pécs 1800. 
5 Jozef Koller, ktorý videl korunu pri príležitosti korunovania Františka I., datoval spojenie latinskej a gréckej 
časti do obdobia vlády Bela III. (1172 – 1196). BERTÉNYI, Iván. A magyar Szent Korona, Magyarország 
címere és zászlaja. Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1996, s. 19. 
6 CSOMOR, ref. 3, s. 23. 



HISTORIA NOVA  7 

 69

biskup Arnold Ipolyi. Podáva akési dejiny koruny až po 19. storočie i jej vonkajší opis. Dielo 

neprinieslo nič prevratné, korunu definovali ako zloženú z dvoch častí, pričom dátum 

presnejšie neurčili. Obruč vraj mohol dostať Gejza od Michaela VII. Dukasa ako dar za svoju 

hrdinskosť, keď sa zastal gréckych vojakov pred uhorským kráľom Šalamúnom, ktorý ich 

chcel zajať po bitke proti Pečenehom.7 Nemožno to však podoprieť žiadnymi dôkazmi. 

Latinskú časť koruny pripisujú jednoznačne Štefanovi I., odvolávajúc sa na pápežskú 

bulu Silvestra II. Išlo o dokument údajne z 27. marca roku 1000, akýsi sprievodný list 

spomínaného aktu zaslania koruny prostredníctvom biskupa Astrika budúcemu uhorskému 

kráľovi Štefanovi. Úryvok z tejto listiny v preklade znie: „Preto sme ti, syn náš slávny, 

všetko, čo si od nás a od apoštolskej stolice žiadal: korunu, kráľovský titul, Ostrihomské 

arcibiskupstvo a ďalšie biskupstvá, skrze všemohúceho Boha a apoštolov Petra a Pavla radi 

povolili, povoľujeme a udeľujeme aj s našim apoštolským požehnaním, tak ako nám to bolo 

vopred zjavené a prikázané. Aj kráľovstvo, ktoré tvoja veľkorysosť venovala sv. Petrovi, spolu 

s tebou i tvoj súčasný a budúci uhorský ľud a národ berúc pod ochranu svätej rímskej cirkvi, 

oddávame a udeľujeme tvojej múdrosti, tvojim dedičom a zákonným potomkom, aby ju mali, 

držali, viedli, spravovali a vlastnili. Ktokoľvek budú tvoji dediči a nástupcovia, po tom, 

čo budú legitímne zvolení veľmožmi krajiny, nech sú tiež povinní preukazovať náležitú 

poslušnosť a úctivosť podobne nám a našim nástupcom [...]. Aby potom korunou, ktorú 

posielame, ste boli ty aj oni korunovaní obradne podľa spôsobu, ktorý sme oznámili tvojim 

poslom [...].8 Túto pápežskú bulu našiel v polovici 16. storočia kancelár, päťkostolský, neskôr 

jágerský biskup a napokon ostrihomský arcibiskup Antun Vrančić v Trogire. Listinu však už 

v minulosti mnoho historikov spochybnilo a vyhlásilo za falzifikát, najmä pre nedôveryhodné 

objavenie, štruktúru i údajne vsunuté prvky. Ipolyi sa listiny zastával a tvrdil, že pochybné 

časti listiny nespochybňujú automaticky aj časti hovoriace o darovaní koruny. 

                                                 
7 IPOLYI, Arnold. A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása. Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia, 1886, s. 67, 145. 
8 Silvester Episcopus, Servus Servorum Dei, Stephano Duci Ungarorum salutem, et Apostolica benedictionem. 
„[…] Quare gloriose fili cuncta a nobis, et sede Apostolica expostulata, diadema, nomenque regium, 
Strigoniensem Metropolim, et reliquos episcopatus, de Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum eius auctoritate, praemonente atque ita iubente eodem omnipotente Deo, cum Apostolica et nostra 
benedictione libenter concessimus, concedimus, et impertimur. Regnum quoque a Munificentia tua S. Petro 
oblatum, teque una, ac gentem, et Nationem Ungaricam praesentem et futuram, sub protectionem sanctae 
romanae Ecclesiae acceptantes, prudentiae tuae Heredibus, ac legitimis successoribus tuis habendum, 
tenendum, regendum, gubernandum, ac possidendum reddimus et conferimus. Qui quidem Heredes 
ac Succesores tui quicunque, posteaquam per Optimates legitime electi fuerint, teneantur similiter nobis 
et Succesoribus nostris […] debitam obedientiam, ac reverentiam exhibere […].Ut postquam tu et illi corona, 
quam mittimus, rite iuxta formulam Legatis tuis traditam, coronatus vel coronati exstiteritis […] Data Romae 
VI. Kal. April. Indictione decima tertia. – Inchoffer, Annal. Ecclesiast. Hung. 1644. Romae. pag. 256. – Fejér 
Codex Diplom. Hung. I. 274.” Citované podľa: IPOLYI, ref. 7, s. 34-37. 
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Po druhej svetovej vojne sa koruna dostala do úschovy Spojených štátov amerických, 

kde strávila nasledujúcich 33 rokov. Príležitosť na jej previerku mali napríklad americký 

historik umenia Patrik J. Kelleher (1951) a Nemec Alfred Boeckler (1956). Podľa Kellehera 

boli vrchné oblúky pôvodne rovné a neboli originálne vyhotovené pre korunu. Nazdával sa, 

že sa mohli nachádzať na obale, na doske knihy evanjelií patriacej Štefanovi alebo jeho 

manželke kráľovnej Gizele, prípadne boli sňaté z iného predmetu. Neznámy predmet datoval 

do obdobia okolo roku 1000, zároveň však nemalo ísť o románsky štýl.9 Boeckler datoval 

vrchnú časť koruny do 12. storočia a za miesto vzniku určil Uhorsko. Domnieval sa, že tvorca 

svätej koruny vytvoril emaily latinskej koruny podľa vzoru gréckej obruče a tiež podľa vzoru 

tzv. Monomachovej koruny.10 Svätá koruna teda mala vzniknúť v Uhorsku, t. j. v krajine, kde 

boli oba tieto predmety známe.11 

V roku 1966 vydal Joseph Deér knihu o svätej korune,12 v ktorej kráčajúc po stopách 

Boecklera zaujal stanovisko, že obruč pravdepodobne nie je byzantského pôvodu, pretože štýl 

a spôsob, akým bola vyhotovená, nie je na takúto provenienciu dostatočne jemný. Napríklad 

spôsob, akým sú drahokamy pripevnené k obruči nebol typicky byzantský. Obruč mohla byť 

preto vyrobená v Uhorsku, pričom emaily by pochádzali z Byzantskej ríše. 

Výraznejší pokrok v skúmaní koruny nastal až po roku 1978, keď ju USA vrátili 

Maďarsku. Domáci vedci, zlatníci, inžinieri a historici mohli konečne dôkladne korunu 

preskúmať a vykonať aj merania z bezprostrednej blízkosti, nie iba analyzovať viac či menej 

presné kresby a grafické zobrazenia svojich predchodcov. V septembri 1981 usporiadali 

v Maďarskom národnom múzeu konferenciu o problematike koruny a ostatných 

korunovačných insígnií za účasti domácich i zahraničných odborníkov. Venovali sa otázke 

vhodnej úschovy klenotov, ale odznelo aj mnoho prednášok o pôvode a vzniku koruny. Jedna 

časť vedcov pokračovala v názore o dvoch spojených častiach, teda rozoberali osobitne 

grécku a latinskú korunu, ale čo sa týka konkrétností, ich názory sa líšili. Kým jedni 

považovali grécku obruč za ženský diadém (ako kedysi J. Deér), iní za mužskú korunu 

patriacu Gejzovi I. (Gy. Györffy, P. Váczy, Sz. Vajay), latinskú korunu videli niektorí ako 

                                                 
9 Porovnaj BERTÉNYI, ref. 5, s. 28-29; CSOMOR, ref. 3, s. 24-26. 
10 Tzv. Monomachova koruna je klenot pochádzajúci z obdobia rokov 1042 až 1050. Objavili ju v roku 1860 
v Ivanke pri Nitre. Jej emailové platničky zobrazujú okrem iného cisára Konštantína IX. Monomacha 
a spoluvládkyne cisárovné Zoe a Theodoru. „Grécke nápisy emailových obrázkov, ako aj ich vynikajúca 
technika sú jasným dôkazom byzantského pôvodu. V tomto ohľade sú nepochybne najviac príbuzné emailovým 
doštičkám spodnej časti našej koruny, a to nielen čo sa týka časového faktoru, ale aj použitej techniky.“ 
IPOLYI, ref. 7, s. 166. 
11 Porovnaj BERTÉNYI, ref. 5, s. 28-31; CSOMOR, ref. 3, s. 24-26. 
12 DEÉR, Joseph. Die Heilige Krone Ungarns. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1966, 
s. 185-187. 
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uhorské dielo z 12. – 13. storočia (viedenský profesor H. Filitz)13, iní zase ako pôvodne 

štvorramenný predmet latinského pôvodu prispôsobený neskôr na účely koruny (É. Kovács). 

Konferencia však priniesla aj prekvapivé momenty. Štvorčlenná skupinka inžinierov 

a matematikov (M. Beöthy, A. Fehér, Cs. Ferencz, I. Ferenczné Árkos) predstavila svoje 

zistenie, že celá koruna je skonštruovaná podľa pravidiel zlatého rezu. Rozmery koruny sú 

zmeniteľné do stredovekého merného systému podľa palcov, na základe ktorého si potom 

môžeme všimnúť nápadné zhody medzi rozmermi prvkov spodnej a vrchnej časti koruny. 

Záverom ich vedeckej analýzy bolo, že koruna musela byť zhotovená od začiatku ako jeden 

súladný celok.14 Okrem toho skonštatovali, že uhol naklonenia kríža na vrchole koruny sa 

rovná nakloneniu zemskej osi (aj keď toto stanovisko zaujal už aj S. Bosnyák niekoľko rokov 

pred nimi). Na korune sa tiež podľa nich pravidelne opakuje číslo 9 v rôznych 

kombináciách.15 

Vedci sa však dištancovali od vnášania kozmologických, numerologických či iných 

symbolických znakov a ich výkladu do dejín koruny a skupinku skepticky ignorovali ako 

diletantov. Ich vedecký poznatok o celistvosti koruny však podoprela ďalšia skupina 

odborníkov – zlatníkov (L. Csomor, B. Csontos, L. Rezső, M. Poór)16, pretože zistili, že email 

Michaela VII. Dukasa je väčší než jeho obruba. Obruba bola vyrovnaná a email neodborne 

pripevnený na jej hranu. Podľa autorov ani obrázok Michaela VII. Dukasa, ani Gejzu 

a Konštantína na zadnej časti koruny neboli na korune pôvodne, teda rok 1074 ako terminus 

post quem odpadá. Dátum výroby koruny – ako jedného celku – určili na roky 750 až 1000. 

Podľa nich mohla patriť Štefanovi I., ale mohla vzniknúť ešte  skôr. Čo sa týka naklonenia 

kríža, tu potvrdili oficiálne stanovisko, totiž, že pôvodne bol kríž rovný a len v dôsledku 

vonkajšieho nárazu alebo tlaku bol pokrivený. Aj historik umenia G. Pap potvrdzuje 

stanovisko celistvej koruny. Analýzou postáv na jednotlivých – i menených – emailoch 

dospel k názoru, že ide o dôkladne premyslený program, umiestnenie a usporiadanie 

jednotlivých doštičiek nie je náhodné. 

Doposiaľ teda neexistuje jednotné vedecké stanovisko o mieste a čase vzniku koruny. 

V súčasnosti by sme teórie o pôvode a vzniku koruny mohli rozdeliť na oficiálny, ortodoxný 

prúd, ktorý je zástancom spojenia koruny z dvoch vzájomne nesúvisiacich častí, gréckej 

a latinskej. Aj táto vetva sa však ďalej člení, pretože niektorí datujú ich spojenie do čias Gejzu 
                                                 
13 Profesor Filitz k tomuto zisteniu dospel na základe porovnania filigránov latinskej koruny, ornamentov 
korunovačného žezla a ornamentov jedného salzburského kríža. Filigrány všetkých troch predmetov svedčia 
o tom iste mieste pôvodu , ktorým bolo Uhorsko. BERTÉNYI, ref. 5, s. 42. 
14 CSOMOR, ref. 3, s. 31, 35. 
15 BERTÉNYI, ref. 5, s. 44-45. 
16 Tamže, s. 46-47. 
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I., iní do čias kráľa Kolomana, Bela III. či Mateja Korvína. V dobe Mateja Korvína to však 

rozhodne nemohlo byť. Už z roku 1440 totiž poznáme vonkajší opis svätej koruny, 

ktorý vznikol pri príležitosti jej založenia Alžbetou Habsburskou nemeckému cisárovi.17 Tieto 

názory sa nezhodujú ani čo sa týka pôvodného tvaru, účelu a vzniku oblúkov respektíve 

obruče. Popri tom sa objavil alternatívny, tzv. funkcionalistický18 prúd, pokladajúci korunu 

za jednotne skonštruovaný celok. 

Málo sa hovorí o medailónoch – emailoch svätej koruny. Keďže niektoré z nich sú 

obzvlášť relevantné pre skúmanie vzniku koruny, nasledovnú časť venujem ich 

podrobnejšiemu opisu. 

 
Pantokrator 
 

Na vrchnej časti prekrížených oblúkov tzv. latinskej koruny sa nachádza Pantokrator 

(=Vševládny, Všemohúci), pán a stvoriteľ neba i zeme, ktorý oddelil svetlo od tmy. Obrázok 

Maiestas Domini totiž v ikonológii predstavuje božskú výsosť Pána. Nad Pantokratorom sa 

nenachádza žiadny nápis, ale po jeho pravici je Slnko s ôsmymi lúčmi a po ľavici Mesiac 

s deviatimi bodkami symbolizujúcimi pravdepodobne hviezdy alebo planéty. Po stranách 

trónu sú štylizované stromy (cyprus alebo céder) – stromy života.19 

 
Apoštoli 
 

Na vrchnej časti koruny, po ramenách oblúkov sa nachádza osem apoštolov 

s latinskými nápismi SCS, čiže sanctus = svätý. 

1) Prvým je svätý Peter, popredný z apoštolov. Na korune je zobrazený s dvoma 

symbolickými kľúčmi, jeden drží v pravej ruke, druhý mu visí z ľavého zápästia. Pôvodne sa 

nazýval Šimon, no Ježiš mu dal meno Kéfas (= skala, aram.). „A ja ti hovorím: Ty si Peter 

                                                 
17 Podľa záložnej listiny z 3. augusta 1440, spísanej v Bratislave, dala kráľovná Alžbeta Habsburská kráľovskú 
korunu do zálohu Fridrichovi IV. za 2500 zlatých. Fridrich prevzatie koruny potvrdil v listine datovanej toho 
istého dňa v Hainburgu s dodatkom, že sumu nesmie žiadať späť pred uplynutím dvoch rokov. „Ain guldeine 
coron, mit drein und funfzig saphyrn, funfzig palaysen, ainem smaragd und mit dreihundert und acht und 
dreissig perlein und dem seidein hewblein, das darin ist, newn markh und sechs lot.” Jahrbuch 
d. Kunsthistorischen Sammlungen d. allerhöchsten Kiaserhauses I. Band, II. Theil. Quellen zur Geschichte 
der kaiserlichen Haussammlungen, XII. lap, 60. szám; Quellen und Forschungen zur vaterl. Geschichte. Wien, 
1849. Birk, Beiträge zur Geschichte der Königin Elisabeth von Ungarn. 213-221. Citované podľa: IPOLYI, 
ref. 7, s. 98. 
18 Pomenovanie „funkcionalistický” používa G. Pap pre tie vedecké názory vzniknuté po roku 1978, ktoré 
považujú svätú korunu za jednotný celok, či už v technickom slova zmysle (súlad medzi pomermi, mierami 
a veľkosťami spodnej a vrchnej časti koruny), alebo v metafyzickom slova zmysle (ikonografické posolstvo 
emailov, systematickosť medzi dňami v kalendári, na ktoré pripadajú mená daných svätcov). PAP, Gábor. 
Angyali korona, szent csillag. A magyar Szent Korona. Budapest : Két Hollós könyvesbolt, 2013, s. 18. 
19 Porovnaj NYÁRY, Éva. A magyar Szent Korona zománcképei. Budapest : Magyar Ház Kiadó, 2002, s. 11; 
IPOLYI, ref. 7, s. 137-139. 
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(skala) a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče 

od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, 

bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16:18-19) Peter údajne pôsobil a zomrel ako mučeník v Ríme.20 

2) Po ľavej strane Pantokratora sa nachádza apoštol Pavol, najskôr horlivý prenasledovateľ 

kresťanov, po obrátení na kresťanskú vieru kresťanský teológ a mučeník. Na korune je 

zobrazený s knihou v ľavej ruke, kým držanie pravej ruky symbolizuje príkaz dodržiavať 

Ježišove zákony.21 

3) Ďalej svätý Ján, najmladší Ježišov apoštol, „miláčik Pánov“, brat Jakuba Staršieho. Jeho 

vyobrazenie sa nachádza na čelnom ramene oblúku.22 

4) Svätý Jakub, starší brat apoštola Jána, Zebedejov syn. Bol prvým apoštolom, ktorý zomrel 

za kresťanskú vieru. Zobrazený je s krížom a so stočeným pergamenovým zvitkom v ruke.23 

Jeho nápis znie SCS IACOBUS, preto sa objavili aj špekulácie, že by to mohlo znamenať aj 

Jakuba zo Starého zákona, resp. že zobrazenie je schválne akoby dvojzmyselné, spájajúce 

židovskú a kresťanskú vieru. Všeobecne je však prijatý názor, že musí ísť o apoštola Jakuba 

Staršieho (medzi dvanástimi bol totiž aj Jakub Mladší, syn Alfejov), lebo pri transfigurácii 

Krista boli prítomní práve iba Peter, Jakub Starší a jeho brat Ján24 a spolu s Ondrejom tvorili 

štvoricu Kristových najobľúbenejších učeníkov. 

5) Apoštol a mučeník svätý Ondrej, brat apoštola Petra, vo východných cirkvách nazývaný 

Prvopovolaný. V evanjelických zoznamoch apoštolov sa jeho meno uvádza medzi prvými 

štyrmi. Pôsobil pravdepodobne v Skýtii, na Balkáne a v Malej Ázii.25 

6) Apoštol svätý Filip z galilejskej Betsaidy. Presvedčil Natanaela (Bartolomeja), 

aby nasledoval Ježiša. Bol pri tom, keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí. Evanjelium hlásal 

po odchode z Júdey v Skýtii a Frýgii.26 

7) Svätý Tomáš sa nachádza na zadnom ramene oblúku, za doštičkou Dukasa tak, že mu 

vidno len hlavu a krk. „Neveriaci“ Tomáš, ktorý potreboval na vieru hmatateľný dôkaz, 

                                                 
20 NYÁRY, ref. 19, s. 37; FARMER, David Hugh. Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava : Kalligram, 1996, 
s. 412-413. 
21NYÁRY, ref. 19, s. 39; FARMER, ref. 20, s. 406-407. 
22 NYÁRY, ref. 19, s.41; FARMER, ref. 20, s. 257. 
23 NYÁRY, ref. 19, s. 43; FARMER, , ref. 20, s. 253. 
24 „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam 
sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“ Mt 17:1-2 „Asi o osem dní 
po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa 
vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou.“ Lk 9:28-29. „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba 
a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.“ Mk 9:2. 
25 NYÁRY, ref. 19, s. 49; FARMER, ref. 20, s. 43. 
26 NYÁRY, ref. 19, s. 47; FARMER, ref. 20, s. 182-183. 
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pôsobil neskôr medzi Sýrčanmi, Partmi (v Perzii) a vraj aj v Indii. Údajné Tomášove spisy 

(skutky, evanjelium, apokalypsa) sa považujú sa apokryfické.27 

8) Posledná doštička latinskej koruny je dnes už úplne zakrytá obrázkom Ježiša Krista, 

patriacim už k obruči. Z diela J. Kollera z roku 1800 však vieme, že vtedy bol ešte čitateľný 

nápis doštičky: ARTHOLO, ale iba nápis, pretože postavu vidieť nebolo. Dnes už aj tento 

nápis možno identifikovať iba technickými prístrojmi, pretože naň prilieha doštička Krista. 

Neviditeľná postava bola identifikovaná ako apoštol Bartolomej napriek tomu, že tam chýba 

skratka SCS28 a – ako skonštatoval aj kanonik Koller – meno Bartolomej (Bartholomeus) 

nikdy nebolo skracované na Artholo.29 Svätý Bartolomej, nazývaný tiež Natanael 

a spomínaný často s apoštolom Filipom, na začiatku tiež zapochyboval o Ježišovi pýtajúc sa, 

či z Nazaretu môže prísť niečo dobré (Jn 1:46). Na emaile boli veľmi podobné ornamenty ako 

na emaile Filipa, ale je značne poškodený. 

 
Ježiš Kristus 
 

V strede obruče vpredu je zobrazený Ježiš Kristus s gréckymi monogramami IC 

(Jesus) – XC (Christos). Aj tu figuruje v pozícii Maiestas Domini, na tróne, súdiac živých 

i mŕtvych.30 Po stranách trónu sú opäť štylizované stromy. Pravou rukou dáva požehnanie, 

v ľavej drží knihu. 

 
Archanjeli 
 

Na obruči sa ďalej nachádzajú dvaja archanjeli otočení smerom k postave Krista: 

svätý Michal, vodca nebeských zástupcov, premožiteľ Lucifera, bojovník a ochranca proti 

silám zla, a na druhej strane svätý Gabriel, anjel zvestovania a milosti, ktorý oznámil Márii 

narodenie Krista (Lk 1:26-38), či Danielovi príchod Mesiáša v Starom zákone (Dan 9:20-26). 

 
Svätci 
 

Na obruči je vedľa archanjela Michala umiestnený ďalší bojovník – svätý Juraj, 

rímsky vojak, ktorý zomrel ako mučeník za čias cisára Diokleciána a je známy najmä 

z legendy o súboji s drakom. Na druhej strane vedľa archanjela Gabriela je svätý Demeter. 

Tento ranokresťanský mučeník zastával pôvodne funkciu prokonzula v Solúne, ale vo svojej 

vysokej funkcii rímskeho úradníka sa vzoprel cisárovi, keď odmietal prenasledovať 
                                                 
27 NYÁRY, ref. 19, s. 45; FARMER, ref. 20, s. 485-486. 
28 NYÁRY, ref. 19, s. 51. 
29 PAP, ref. 18, s. 43. 
30 IPOLYI, ref. 7, s. 146. 



HISTORIA NOVA  7 

 75

kresťanov. Uväznili ho a zabili okolo roku 300. Vo väzení však, tak ako aj predtým 

na slobode, naďalej ohlasoval Krista.31 Postupujúc smerom dozadu po obruči, na strane 

„bojovníkov“ je vedľa svätého Juraja svätý Kozma a na opačnej strane jeho brat-dvojča svätý 

Damián. Kozma a Damián pôsobili ako nezištní lekári. Popri liečení hlásali evanjelium, za čo 

zaplatili mučeníckou smrťou. Dnes sú patrónmi lekárov, medikov a farmaceutov.32 

Skutočnosť, že na kráľovskej korune na nachádzajú podoby svätcov – lekárov môže 

znamenať, že títo svätci „dohliadajú“ na zdravie panovníka (S. Bálint), prípadne sa ich 

prítomnosť na korune interpretuje ako symbol nezištnej nebeskej múdrosti a vedy 

(Gy. Moravcsik).33 

 
Panovníci 
 

Dostali sme sa k zadnej trojici postáv. V strede vzadu je už vyššie spomínaný Michael 

VII. Dukas, byzantský cisár vládnuci v rokoch 1071 – 1078. Grécky nápis na emaile znie: 

ΜΙΧΗ 'Χω ΠΙςΤΟς ΒΑςΙΛΕΥς ΡωΜΑΊωN Ο, Δ Κ34 = Michael, v Kristovi veriaci rímsky 

cisár, Dukas. V ľavej ruke drží meč, v pravej labarum, na hlave má korunu s drahokamami 

a pendíliami. 

Na obruči je ďalej email s červeným nápisom ΚωN ΒΑςΙΛΕΥς ΡωΜΑΊωN 

Ό ΠΟΡΦΥΡΟΓΈΝΗΤΟς35 = rímsky cisár Konštantín Porfyrogenet (t. j. v purpure zrodený). 

Konštantín VII. Porfyrogenet, autor niekoľkých známych spisov, napríklad diela 

De administrando imperio, bol byzantským cisárom v rokoch 912 – 959. Vedci, ktorí zadnú 

trojicu panovníkov označujú za rovesníkov, však tvrdia, že ide o Dukasovho maloletého syna 

Konštantína alebo Dukasovho brata, spoluvládcu Konstanciosa. 

Napokon sa na zadnej časti obruče nachádza aj doštička s nápisom ΓΕωΒΙΤΖA'ς 

ΠΙςΤΟς 'ΚΡΑΛΗς ΤΟΥΡΚΙΑς36 = verný/veriaci37 vládca Geobitz(as), kráľ Turkie. Prevažná 

väčšina autorov je presvedčená (okrem iných A. Ipolyi, J. Deér, I. Bertényi, É. Nyáry, 

Zs. Lovag, É. Kovács), že neznáme meno Geobitz(as) označuje uhorského kráľa Gejzu I. 

                                                 
31 NYÁRY, ref. 19, s. 25. 
32 NYÁRY, ref. 19, s. 27. 
33 CSOMOR, ref. 3, s. 14; KOVÁCS, Éva – LOVAG, Zsuzsa. A magyar koronázási jelvények. Budapest : 
Corvina, 1980, s. 23-24. 
34 IPOLYI, ref. 7, s. 147; REMETE, Farkas László. Magyarság kincsei, s. 37. [cit. 2014-1-27] Dostupné 
na internete:  <http://mek.oszk.hu/12300/12318/12318.pdf>. 
35 IPOLYI, ref. 7, s. 148; REMETE, ref. 34, s. 37. 
36 IPOLYI, ref. 7, s. 149; REMETE, ref. 34, s. 37. 
37 Gy. Moravcsik videl vo výraze „pistos“ určitú dvojzmyselnosť, ktorá vôbec nemusí byť náhodná. Znamenať 
to môže buď „v Kristovi veriaci“ alebo aj „verný“ (cisárovi). Prvá z uvedených možností prekladu sa zdá byť 
správnejšia, nakoľko táto formula sa objavovala aj na byzantských minciach vedľa cisárovho mena. KOVÁCS – 
LOVAG, ref. 33, s. 42. 
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(1074 – 1077). Iní nesúhlasia hovoriac, že Turkia bolo pomenovanie z 10. storočia a nikdy sa 

nepoužívalo pre kresťanské Uhorsko. Z diela Konštantína Porfyrogeneta sa dozvedáme, 

že Turkia sa nachádzala medzi riekami Timi�, Mureš (Mure�), Cri� a Tisa. Jej obyvatelia 

na východe susedili s Bulharmi, ktorých oddeľoval Dunaj, na sever od nich žili Pečenehovia, 

na západe Frankovia a na juhu Chorváti. Mocný vládca Turkie Árpád mal štyroch synov.38 

Od konca 10. storočia však uhorskí králi nie sú označovaní titulom „kráľ Turkie“. „Dôkazom 

toho je zakladacia listina kláštora mníšok vo vesprémskej doline (997 – 1002) a latinská 

zakladacia listina pannonhalmského opátstva (1001).39 Vychádzajúc z uvedeného, 

by v prípade mena Geobitz(as) nemohlo ísť o Gejzu I., ale o vládcu z 10. storočia. Navyše 

meno Gejza sa v Byzantskej ríši písalo ako Geica, Jaca, Jesse, nie však Geobitz [Jeovič]40. 

Arnold Ipolyi mal svojho času vysvetlenie aj na túto skutočnosť. Po belehradskom víťazstve 

Gejzu mohli vraj Byzantínci prebrať jeho meno od susedných južných Slovanov v takejto 

slovanskej podobe s príponou „vitz“ alebo „vič“.41 Alternatívne vôbec nemusí ísť o vlastné 

meno, ale o staromaďarskú hodnosť alebo funkciu, a to o vládcu hornatej zeme 

(tzv. gyla/gyula).42 

Teraz, keď už poznáme jednotlivé emaily koruny, predstavme si hlavné argumenty 

oficiálneho ako aj funkcionalistického prúdu. 

 
Názor 1: Vznikla zložením z dvoch častí 
 

Prvým argumentom v prospech tohto názoru je fakt, že na latinskej korune sa 

nachádza iba osem apoštolov. Keďže chýbajú štyria z dvanástich Ježišových učeníkov, 

predpokladá sa, že vrchná časť koruny vyzerala pôvodne inak a bola k obruči pripojená 

neskôr.43 Jedna možnosť je, že oblúky boli pôvodne dlhšie, a teda pôvodne na nich boli 

umiestnení aj ostatní apoštoli. Eventuálne mohli byť doštičky sňaté z nejakého iného 

predmetu, na ktorom bolo spolu dvanásť apoštolov (J. Hampel, P. J. Kelleher).44 

                                                 
38 MORAVCSIK, Gyula – JENKINS, Romilly J. H.. Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. 
Greek text edited by Gy. Moravcsik, English translation by R. J. H. Jenkins. Washington, D. C. : The Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection, 1967, kapitola 40, s. 176-179. ISBN 0884020215. 
39 REMETE, ref. 34, s. 38.  
40 PAP, ref. 18, s. 79. 
41 IPOLYI, ref. 7, s. 149. 
42 ΓΕω = zem + BITZA (βίτσα, vitsa) = bič, prút, palica, vetva (starogr.); BITZA (βιτζα, vitsa, vitca, vica) = 
kopec, vysočina, prudký svah (staroslov.). Citované podľa: REMETE, ref. 34, s. 37. Pozri tiež 
MORAVCSIK – JENKINS, ref. 38, s. 176-179; GYÖRFFY, György (ed.). A magyarok elődeiről 
és a honfoglalásról – Kortársak és krónikások híradásai. Budapest : Gondolat Kiadó, 1986, s. 284. 
43 KOVÁCS – LOVAG, ref. 33, s. 43, 54. 
44 CSOMOR, ref. 3, s. 23-26. 
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Na korune sa nachádza Pantokrator dvakrát (na vrchole koruny pod krížom a na čelnej 

strane obruče), navyše vo veľmi podobnom prevedení. Nebol dôvod zobrazovať 

Všemohúceho dvakrát na jednom a tom istom diele. Keby boli korunu od začiatku vyhotovili 

ako jeden celok, Pantokratora by na ňu neboli umiestnili duplicitne.45 

Zlato obruče a oblúkov je rôznej kvality: vrchná časť je jemnejšia, mäkšia a žltšia. 

Obruč je vyrobená zo svetlejšieho zlata s väčším podielom striebra a je masívnejšia. 

Rozdielnosť kvality zlata implikuje, že jednotlivé časti vznikli v inom čase, na inom mieste 

či rukou iného majstra. Potvrdzujú to aj odlišné spôsoby spájania: kým vrchnú platničku 

s Pantokratorom pripevnili k oblúkom spájkovaním, konce oblúkov sú k obruči prinitované.46 

Líši sa technika smaltu a umelecký štýl: emaily latinskej koruny sú zdobené 

filigránom, celá plocha platničiek je smaltovaná, ozdobné perly a almandin sú striedavo 

zasadené do obruby a okraje oblúkov sú zdobené drobným perlovým drôtom. Naproti tomu 

na gréckej korune nie sú filigrány a platničky nie sú pokryté smaltom po celej ploche. 

Platničky latinskej koruny sú primitívnejšie než tie na gréckej korune. Postavy apoštolov sú 

neforemné, vlasy majú neprirodzené. Na druhej strane doštičky obruče však vykazujú znaky 

veľmi vyspelého emailérstva. Na korune sú použité v zásade rovnaké farby s tým rozdielom, 

že farby na obruči sú kompozične lepšie vyvážené.47 T. Bogyay v roku 1989 prezentoval 

svoje vedecké zistenia, že perlové rady po stranách obruče respektíve oblúkov (pántov) nie sú 

rovnakého druhu, nevznikli rovnakou technikou.48 

Častým argumentom v prospech teórie spojenia koruny z dvoch pôvodne 

samostatných častí je skutočnosť, že jazykom vrchnej časti koruny je latinčina, kým na obruči 

sú všetky nápisy v gréčtine. 

 
Názor 2: Vznikla ako jednotný celok 
 

Skupina zlatníkov v roku 1983 preukázala, že filigránový vzor je na konci oblúkov 

ukončený, nepokračuje ďalej. Vyplýva z toho, že ramená oblúkov neboli orezané a teda 

neodstránili sa z nich žiadne ďalšie emaily.49 Platničky boli od začiatku oblé, pretože 

dodatočným ohnutím by sa boli poškodili.50 Na oblúkoch sa teda od začiatku nachádzalo iba 

osem apoštolov. Okrem toho nie je povinnosťou zobrazovať všetkých dvanástich učeníkov 

                                                 
45 IPOLYI, ref. 7, s. 146. 
46 TÓTH, Endre – SZELÉNYI, Károly. A magyar Szent Korona. Királyok és koronázások. Budapest :  Kossuth 
Kiadó, 2000, s. 17-18, 23. 
47 KOVÁCS – LOVAG, ref. 33, s. 55, 57. 
48 BERTÉNYI, ref. 5, s. 50. 
49 CSOMOR, ref. 3, s. 51-53. 
50 Tamže, s. 54-57. 
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spoločne na jednom diele, iba ak si to vyžaduje tematika (ako je to napríklad v prípade 

Poslednej večere).51 Navyše apoštol Pavol nepatril medzi „Dvanástich“ a predsa je 

umiestnený na korune. Pridaním zvyšných štyroch Ježišových apoštolov by ich už bolo 

trinásť. 

Emailové platničky apoštolov vyzerajú inak než vrchný Pantokrator. Ten sa naozaj 

podobá spodnému Pantokratorovi gréckej koruny, a práve preto oblúky a obruč tvoria súladný 

jednotný celok. Kým vrchný predstavuje Boha Otca, spodný zobrazuje Syna – Ježiša Krista, 

čiže niet dôvod na pochybnosti: umiestnenie dvoch Pantokratorov na jednu a tú istú korunu je 

úmyselné a symbolické. Počas korunovácie nikto nemohol uzrieť vrchného Pantokratora, tak 

ako nikto nikdy neuzrel Stvoriteľa. Ľudskému oku bol viditeľný len Ježiš Kristus. 

Jemnosť zlata vrchnej časti koruny len potvrdzuje, že tá nemohla byť samostatným 

(liturgickým či iným) predmetom, ale musela byť pripevnená k nejakej obruči. Niet však 

dôkazu o tom, že k oblúkom bola pôvodne pripevnená iná, než súčasná obruč. Obruč musí 

byť tak či tak vyrobená z pevnejšieho materiálu, aby celú konštrukciu udržala. 

Tzv. priehradkový smalt, ktorý tvorca koruny použil, bol dlho považovaný 

za byzantské umenie. V Európe sa zachovalo niekoľko pamiatok tejto smaltovacej techniky 

a nie všetky z nich sú jednoznačne byzantského pôvodu. Byzantský štýl emailovania 

používali aj na území dnešného Gruzínska, Ruska, Francúzska, Nemecka či Talianska. 

Postavy na obruči sa môžu zdať dokonalejšie len na prvý pohľad, pretože tri z nich – 

Dukas, Geobitzas a Konštantín – majú vychýlené osi a nepodarené držanie rúk oproti 

ostatným postavám obruče, ich nápisy sú asymetrické52. Tieto tri doštičky sú akoby z inej 

dielne. Emailové platničky Pantokratorov sú podobné, vrchný teda nie je tak „primitívnou“ 

prácou ako sa hovorí o apoštoloch. 

Ďalším argumentom v prospech jednotnosti koruny je vzťah medzi rozmermi oblúkov 

a obruče. Napríklad šírka oblúkov je 52 mm, šírka obruče 51 mm (zo zlatej platne ju vyrezali 

ako 52 mm, ale pri spracovaní skresali); dĺžka party a čelného oblúku je rovnako 315 mm; 

dĺžka obrázku Ježiša Krista, platničiek s apoštolmi i vodorovného ramena kríža je rovnako 

47 mm atď.53 

Dvojjazyčnosť sa v minulosti praktizovala v rímskej cirkvi a dodnes úplne nevymizla. 

Na kupole Baziliky sv. Petra v Ríme je tiež nápis latinsko-grécky. Dva jazyky sa na jednej 

                                                 
51 TÓTH – SZELÉNYI, ref. 46, s. 23. 
52 PAP, ref. 18, s. 80-82. 
53 CSOMOR, ref. 3, s. 34-35. 
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korune mohli objaviť preto, lebo latinčina bola symbolom moci a gréčtina symbolom 

múdrosti a vzdelanosti.54 Špecifickým je i písmo použité na nápisoch na korune.55 

Vidíme, že jeden a ten istý prvok môže slúžiť ako argument pre obe názorové skupiny 

(napríklad rozdielnosť akosti zlata alebo prítomnosť Pantokratora na korune dvakrát), 

kým jedni v ňom vidia dôkaz o dvoch osobitných častiach, iní to považujú za argument 

v prospech celku. 

Ambivalentné sú aj názory na písomné pramene. Napríklad príbeh o zaslaní koruny 

pápežom Silvestrom II. Štefanovi I. spočíva najmä na spomínanej Hartvikovej legende, 

na pravdepodobne sfalšovanej Silvestrovskej bule objavenej v 16. storočí v Dalmácii a tiež 

na kronike Thietmara z Merseburgu. V Hartvikovej legende sa spomína len pápež, 

bez uvedenia konkrétneho mena. Zato presne pomenovaný je poľské knieža Mešek (Mischa), 

žiadajúci prostredníctvom poslov o korunu.56 Avšak Mešek I. († 992) z rodu Piastovcov bol 

v čase korunovania uhorského kráľa Štefana už osem rokov mŕtvy. Rovesníkom Štefana I. bol 

Boleslav I. Chrabrý († 1025). Je možné, že pápež viac ako osem rokov uschovával korunu 

a rozmýšľal komu ju dať? Thietmar, kronikár rímskonemeckého cisára Otta III., v tejto 

súvislosti napísal, že Vajk57 založil vo svojom kráľovstve biskupstvá a prijal korunu 

a požehnanie.58 Podľa názoru medievalistu P. Váczyho slová coronam et benedictionem 

accepit neznamenali fyzické zaslanie koruny Štefanovi, ale to, že rímska cirkev oficiálne 

uznala Štefanovo (Vajkovo) už existujúce kráľovstvo.59 

                                                 
54 NYÁRY, ref. 19, s. 8. 
55 Nápisy ôsmich apoštolov sú v kapitálnom písme. Platničky Tomáša a Pavla pritom majú jedno špecifikum, 
konkrétne pri písmenách T a U. Napísané sú zvláštnou formou, ktorú poznáme z byzantských mincí. Keď sa 
od polovice 11. storočia začali používať nápisy v gréčtine, aj tieto špecifické formy písmen T a U vymizli. Toto 
zistenie nedokazuje, že koruna vznikla naraz ako jednotný celok, ale poukazuje na to, že aj oblúky nesú v sebe 
určité byzantské prvky a predovšetkým na to, že platničky apoštolov museli vzniknúť do polovice 11. storočia. 
TÓTH – SZELÉNYI, ref. 46, s. 24. Na druhej strane písmeno A v mene Tomáša je údajne napísané 
východogótskym štýlom, kým v mene Pavla je skôr byzantského rázu. REMETE, ref. 34, s. 40-41. 
56 „Eodem forte tempore Mischa, Poloniorum dux, christianam cum suis amplexus fidem, missis ad Romane 
sedis antistitem nunciis, apostolica fulciri benedictione ac regio postulaverat diademate redimiri. Cuius petitioni 
annuens papa coronam egregii operis parari iam fecerat, quam illi cum benedictione et regni gloria mittere 
decreverat.“ BARTONIEK, Emma (ed.). Legenda S. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta. 
In SZENTPÉTERY, Imre (ed.). Scriptores rerum Hungaricarum II. Reprint Budapest 1999, s. 413. 
57 = Štefanovo pohanské meno. 
58 “Imperatoris autem praedicti gratia et hortatu gener Henrici bavariorum, Vaic in regno suo episcopales 
cathedras faciens, coronam et benedictionem accepit. Thietmar, Pertz, Monum. Germ. SS. III. 784. ” Rovnako 
sa o udalosti zmieňujú saské anály z 12. storočia, ktoré to zrejme prebrali od biskupa Thietmara: “Vaic rex 
Pannoniae - - coronam et benedicitonem accepit. Annalista Saxo. Pertz. Monum. SS. VI. 644.” Citované podľa: 
IPOLYI, ref. 7, s. 56-57.  
59 VÁCZY, Péter. Merseburgi Thietmar a magyar királykoronázásról, Történeti Szemle, 1985, 628–642. = 
Thietmar von Merseburg über die ungarische Königskrönung, Insignia Regni Hungariae, 1983, 29-= A magyar 
koronáról, In A magyar történelem korai századaiból, Budapest, 1994, 77. Citované podľa: TÓTH, Endre. Szent 
István és a koronázási jelvények, 2. rész. [cit. 2014-1-27] Dostupné na internete: 
<http://www.magyarszemle.hu/cikk/20111115_szent_istvan_es_a_koronazasi_jelvenyek_2>. 
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V roku 1044 kráľ Samuel Aba prehral bitku pri Ménfő. Ako sa dozvedáme z listu 

pápeža Gregora VII., nemecký kráľ, neskôr rímskonemecký cisár Henrich III. údajne poslal 

Samuelovu zlatú kopiju i korunu do Ríma. Týmto argumentujú najčastejšie tí, ktorí tvrdia, 

že súčasná svätá koruna nie je tá, ktorú mohol dostať prvý uhorský kráľ Štefan a preto 

prívlastok „svätoštefanská“ koruna ani nie je správne používať. Čo sa stalo s pôvodnou 

korunou neskôr, na to vysvetlenie nemajú. Historický prameň Annales Altahenses Maiores 

však vie len o zaslaní kopije a aj milánsky posol videl len vyvesenú kopiju, keď z poverenia 

svojho mesta navštívil v roku 1077 Rím. Aj keby nejakú korunu boli pápežovi zaslali, 

nemusela to byť práve koruna Štefana I.. Napokon práve Henrich III. mohol potrebovať 

korunu, aby ňou korunoval svojho chránenca Petra Orseola.60 Po porážke Samuela Abu 

totižto nemecký kráľ dosadil Petra Orseola opäť na trón aj so všetkými insígniami svätého 

Štefana.61 

Z roku 1613 sa nám zachovali memoáre v latinskom jazyku od Petra Révaia (Révay, 

Réva). Révai bol strážcom koruny do roku 1622. Jeho úlohou bolo korunu strážiť, 

pred a po korunovácii ju dôkladne prezrieť a truhlicu po jej zatvorení zapečatiť. Révai prevzal 

korunu do ochrany v decembri roku 1608. Videl ju však aj niekoľkokrát po tom, napríklad 

pri príležitosti korunovácie manželky Mateja II. (1613) či korunovácie Ferdinanda II. (1618). 

Révaiovo dielo De sacrae coronae regni Hungariae z roku 1613 je skôr historicky ladené 

a vonkajšiemu opisu koruny sa venuje žiaľ iba v niekoľkých riadkoch. Stručný popis však 

zreteľne hovorí, že na zadnej strane koruny presne oproti Spasiteľovi sa nachádza obraz 

Panny Márie,62 ďalej sú tam podľa jeho slov apoštoli, kresťanskí králi a cisári, rad martýrov 

s gréckymi nápismi atď. Podľa korunného strážcu teda vzadu nebol Michael VII. Dukas, 

ale Panna Mária, Bohorodička. 

Pripomínam, že email s Dukasom je väčší, než jeho obruba, čo tiež napovedá tomu, 

že v obrube bol pôvodne iný email. Navyše prvá zmienka o tom, že vzadu je podoba tohto 

byzantského cisára, pochádza až z roku 1790, keď ju identifikoval lekár Weszprémi. Dovtedy 

                                                 
60 VARGA, Géza. A magyarság jelképei. Budapest : Írástörténeti Kutatóintézet, 1999, s. 170-171. 
61 „Ibi ergo cesar imperiali honore et latissimo preparatu ab Ungaris honoratus Petrum regem regali corona 
plenarie restitutum et sacris insignibus Sancti Regis Stephani more regio decoratum in regali throno manu sua 
deducens,in basilica gloriose genitricis Dei semper Virginis Marie regaliter sedere fecit […].“ 
DOMANOVSZKY Alexander (ed.). Chronici Hungarici Compositio Saeculi XIV. In SZENTPÉTERY, Imre 
(ed.). Scriptores rerum Hungaricarum I. Reprint Budapest 1999, s. 333. 
62 “[…] in ipsa vero circumferentia fronte recta, Imago Salvatoris nostri pomum tenentis, ex adverso Diva 
Matris Virginis: & deinde sacerrimus Apostolorum ordo, Regumque, ac Imperatorum, Martyrumque 
Christianorum. Ut videre licet, literis Graecis, in cujuslibet imagines, aureis vultibus, ac propriis trophaeis per 
corpus totum, usque ad crucem summam mutuo consequuntur, interjectis cuilibet Sascrae Imagini gemmis ac 
unionibus.” RÉVAI, Peter. Commentarius Petri de Rewa Comitis Comitatus de Turócz: De Sacra Regni 
Hungariae Corona. Claudiopoli : Typis Academicis Societatis Jesu, 1735, s. 77-78. 
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nemáme písomnú ani grafickú zmienku o Dukasovi na korune. Mnohí autori a prívrženci 

funkcionalistickej verzie preto dospeli k názoru, že Michael VII. Dukas sa vraj na korune 

pôvodne nenachádzal, ale bol tam dosadený neskôr namiesto Panny Márie, a to 

pravdepodobne v rokoch 1784 až 1790 počas vlády habsburského panovníka Jozefa II. 

Pochybnosti okolo Dukasovho emailu sú relevantné pre datovanie vzniku koruny respektíve 

spojenia jej častí, v prípade, že nevznikla ako jeden celok. Ak totižto Dukas prestane byť 

determinujúcim faktorom, pretože nebol od začiatku jej súčasťou, odpadáva tak aj obdobie 

1074 – 1077 ako terminus post quem a hypotéza, že Dukas korunu – či už celú alebo iba 

obruč – daroval uhorskému panovníkovi Gejzovi I.63 

Akademici sú však značne nedôverčiví voči Révaiovmu popisu, ktorý označujú 

za nepresný, málo podrobný a tvrdia, že tento strážca zrejme napísal, len čo si myslel, že by 

na zadnej strane koruny malo byť. Výmenu emailu, ktorá sa podľa historika G. Papa mala 

udiať počas vlády Jozefa II., považujú iba za hypotézu, založenú najmä na panovníkovej 

známej antipatii voči maďarskej šľachte. Faktom je, že doposiaľ sa nenašla žiadna písomná 

zmienka o premene, oprave alebo inej fyzickej zmene koruny v priebehu uvedených šiestich 

rokov. 

Historik G. Pálffy z Maďarskej akadémie vied odmieta tvrdenia o výmene zadného 

emailu odvolávajúc sa na novodobo objavený prameň z roku 1618.64 Na tomto prameni podľa 

neho vidno ceruzkou jemne načrtnutú postavu s byzantským žezlom v ruke. Pálffy z toho 

usudzuje, že ide o Dukasa, ktorého portrét sa v roku 1618 už určite nachádzal na korune. 

Nepopiera však viditeľné nešetrné nitovanie, ktorým mohla byť Dukasova platnička silnejšie 

pritiahnutá k obruči.65 Spomínaný prameň je obyčajná skica zadného pohľadu koruny. Kresba 

je tak jednoduchá, že z nej podľa môjho laického názoru sotva možno vyčítať, či na spornom 

emaile je postava muža alebo ženy a aký predmet v ruke drží. 

 
Záver 
 

Svätá koruna bola významná v dvojakom zmysle. Jednak ako nehmotný predmet, 

pretože nadobudla postavenie právnickej osoby, najvyššieho suveréna, a bola prameňom 

štátnej moci. Jednak ako hmotný predmet, pretože bola nevyhnutným prostriedkom legitímnej 

                                                 
63 PAP, ref. 18, s. 16. 
64 MOL, A 95, 1618, fol 13V. 
65 PÁLFFY, Géza. A Szent Korona és a koronaláda balesete 1638-ban. In JANKOVICS, József (ed.). „Nem 
sűlyed az emberiség”. Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Budapest : MTA 
Irodalomtudományi Intézet, 2007, s. 1443. [cit. 2014-1-27] Dostupné na internete: < 
http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Szorenyi60_teljes.pdf>. 
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korunovácie. Išlo však o inauguračnú korunu, používanú výlučne na korunováciu. Panovník 

mal počas výkonu svojej kráľovskej funkcie či v súkromí na hlave tzv. domácku alebo úradnú 

korunu, nikdy nie svätú korunu. Tá bola prísne strážená aj vzhľadom na svoj sakrálny, 

mystický a právny význam. Je preto pochopiteľné, že do 20. storočia len málokto korunu 

skutočne videl na vlastné oči a o to menej pamiatok zobrazujúcich či opisujúcich korunu sa 

nám zachovalo. V dôsledku toho potom vznikli a vznikajú rôzne, často až bizarné teórie 

pôvodu svätej koruny. Práve tieto názory som chcela predstaviť a pomocou vonkajšieho opisu 

koruny, najmä jej 19 emailov, priblížiť, ako jej fyzické vlastnosti podporujú či vyvracajú dve 

hlavné teórie jej vzniku. Funkcionalistický prúd má podľa mňa mnoho zaujímavých 

a logických argumentov. Nedáva však odpoveď na všetky otázky, napríklad ani na to, kam sa 

podel domnelý email s vyobrazením Panny Márie. Tvrdenia tohto prúdu majú doposiaľ skôr 

charakter hypotéz, a preto naďalej prevláda oficiálne stanovisko o vzniku a pôvode koruny, 

podľa ktorého bola zložená z dvoch pôvodne samostatných častí, a to až po smrti Štefana I.. 
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Theories about the Origin of the Holy Crown of the Kingdom of Hungary 
 
The Holy Crown of Hungary, also known as the St. Stephen's Crown, is a bizarre phenomenon. 
I deliberately did not use the term „object“, for during the existence of the Hungarian Kingdom this 
Crown served as the symbol of national sovereignty. It was held to be the supreme source of law, 
a body embracing the political nation and the king at the same time. Besides this immaterial character, 
its material importance was doubtless. The Crown used to be the indispensable means of coronation. 
However, there are still many questions, myths and hypotheses regarding its origin. It has been largely 
accepted that the Crown was made of two separate parts – the corona latina and the corona graeca – 
put together long after the death of the first Hungarian king St. Stephen. Some others, however, think 
that the Crown could have been originally made as a homogeneous jewel and they oppose the notion 
that it could not have been worn by St. Stephen. I reckon that the actual look of the Crown is not very 
well known. Therefore, the article aims to describe the appearance of the crown, especially its nineteen 
enamels and show how these enamels support or oppose the two main theories of the Crown's origin – 
the official and the functional theory. 
 
Keywords: Holy Crown of Hungary, Kingdom of Hungary, symbolism, crown's origin 
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Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry 
 
Ján Valter 

 
Postavenie karikatúry vo výtvarnom umení a spoločnosti 

 
Karikatúra je, bola a bude významným prvkom výtvarného umenia. Tak, ako sa hovorí 

v definíciách rôznych encyklopedických a výkladových slovníkov, ide o úmyselne skreslené, 

prehnané zobrazenie osoby alebo javu, prípadne o kresbu (maľbu), ktorá zvýrazňuje 

charakteristické črty modelu, aby ho zosmiešnila.1 V našom príspevku sa budeme zaoberať 

karikatúrou z výtvarného hľadiska, hoci karikatúra môže byť použitá i v slovesnom 

(literárnom) a hudobnom prejave. 

Mnohí výtvarní umelci používali pri svojich zobrazeniach prvky karikatúry práve 

pri zobrazení napr. podvodníka, človeka s krivým charakterom, pätolizača a pod. Najlepším 

spôsobom bolo práve zdôraznenie charakteru postavy skarikovaním jeho vonkajšej podoby – 

prihrbenosť, úškľabok, znetvorená tvár a pod. Potreba karikovať sa naplno prejavila hlavne 

vo „verejnom záujme“. Karikatúra bola blízka najširším vrstvám obyvateľstva a dokázala 

jednoduchou formou priblížiť pre spoločnosť nežiaduce javy, osoby či skutočnosti. 

Samozrejme v prípade verejného záujmu zohrávala veľkú úlohu účasť spoločenskej ideológie. 

Karikatúra mohla podporiť oficiálnu verziu spoločnosti, či naopak kritizovať práve štátnu 

ideológiu. 

Pojem karikatúry však nie je možné zúžiť iba na spoločenskú kritiku či satiru 

niektorých spoločenských javov – vyvíjala sa v rôznych smerovaniach a obsahových 

zámeroch. Nie je mi známe, že by niekto systematizoval druhy karikatúry podľa cieľovej 

skupiny recipientov, podľa spôsobu kresby (výtvarné kritérium), podľa spoločenskej 

závažnosti, humornosti, stupňa satirizácie a pod. Na základe poznania celosvetovej 

karikaturistickej tvorby som v tomto prvom priblížení pre naše potreby rozdelil karikatúru 

na skupiny. Ešte pred uvedením tohto rozdelenia si je potrebné uvedomiť, že samotný názov 

karikatúra, ktorý používame na Slovensku, prípadne aj v niektorých ďalších lokalitách 

strednej Európy, nie je v celosvetovom meradle celkom presný. V niektorých krajinách sa 

názov „karikatúra” (caricature) používa v zmysle portrétneho zosmiešnenia zobrazenia osoby 

(tzv. portrétna karikatúra). V mnohých krajinách sa používa pre karikatúru pomenovanie 

„cartoon”. K tomuto výrazu sa pridáva presnejší determinant ako napr. „political cartoon” 

(politická karikatúra), „humorous cartoon” (vtipná, humorná karikatúra), „satirical cartoon” 

                                                 
1 Pozri text k ref. 2-5. 
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(satirická karikatúra) a pod. V tomto príspevku však nejde o hodnotenie, členenie 

či názvoslovie karikatúry vo svetovom kontexte, a preto pre naše potreby budeme aj naďalej 

používať názov karikatúra. 

Tak, ako sa v priebehu vekov vyvíjalo výtvarné umenie, vyvíjala sa aj karikatúra. 

V mnohých prípadoch bola dokonca so svojím obdobím a spoločenskou klímou spätejšia 

ďaleko viac ako iné druhy umenia. Určite najviac reagovala na spoločenské zmeny politická 

karikatúra (spoločenská, satirická), ale nevyhli sa tomu ani jej ostatné druhy. Po obsahovej 

stránke vždy reflektovali situáciu v krajine vzniku a samozrejme aj vzťah k dianiu v celom 

svete. Takisto humor mal v rôznych obdobiach svoje špecifiká, i keď humoristická karikatúra 

je zo všetkých ostatných druhov najnadčasovejšia a najkozmopolitnejšia. Dokázala svojím 

obsahom preklenúť často aj celé storočia a kontinenty. V tomto ohľade pochopiteľne bola 

najvýraznejšia karikatúra bez slov, ktorá je skutočne medzinárodná. V prípade politickej 

karikatúry sa však veľmi často využíval písaný komentár, ktorý dokresľoval naznačenú 

pointu. Inak to nebolo ani pred sto rokmi a nie je to inak ani v dnešnej dobe. 

Ďalšou črtou karikatúry ako odvetvia výtvarného umenia bolo jej výtvarné stvárnenie. 

Pochopiteľne ani karikatúra sa celkom nevyhla rôznym prúdom výtvarného umenia a módny 

či aktuálny výtvarný prúd veľmi často zanechal jasné stopy na dobovom stvárnení. V rôznych 

obdobiach sa karikatúre venovali aj mnohí významní výtvarníci, známi celým svojím 

výtvarným dielom. Z hľadiska poslania karikatúry vyplýva, že formálna (výtvarná) stránka 

karikatúry nemohla byť úplným zrkadlom výtvarného smeru. Karikatúra je predsa len určená 

širším vrstvám obyvateľstva a nielen milovníkom výtvarného umenia, a tak aj výrazové 

prostriedky museli byť ďaleko “čitateľnejšie”. Kresba, ktorá by v pravom slova zmysle bola 

“zakódovaná” do jazyka napr. abstrakcie, by pravdepodobne nesplnila svoje základné 

poslanie. Karikatúra by totiž mala byť zrozumiteľná aj bez hĺbkového štúdia úmyslu autora a 

mala by byť schopná odovzdať svojim divákom aktuálny skarikovaný postreh z politickej, 

prípadne z inej oblasti spoločenského či bežného života. Najsilnejšiu výtvarnú skratku 

a formálnu blízkosť k ostatnej výtvarnej tvorbe asi znesie poetická a filozofická karikatúra. 

Tieto dva druhy sa preto nevyskytovali príliš frekventovane v aktuálnych denníkových 

glosách, ale skôr v časopisoch venujúcich sa viac užšej skupine respondentov (literárne 

časopisy, filozofické úvahy, kritické články k spoločenskému dianiu a pod.). Napriek tomu 

i tento typ karikatúry dokázal dokonale kopírovať spoločenskú situáciu a súčasne výtvarne 

“skresľovať” aktuálne neduhy spoločnosti. Nadčasovo tak hovorí o svojej dobe v širšom 

spoločenskom kontexte. Veď politická situácia v krajine sa vo svojich rysoch nezriedka 

opakuje, menia sa iba mená politikov, politických zoskupení či rôznych iných aktivistov. 
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Definícia a delenie karikatúr 
 

Karikatúru definujú rôzni autori takto: 
 
Karikatúra – úmyselne skreslené, prehnané zobrazenie osoby alebo javu; objavila sa 

v antike, ako samostatný výtvarný odbor sa vyhranila v Anglicku koncom 18. st., v 19. st. sa 

rozvíjala hlavne vo Francúzsku a vznikali samostatné časopisy sústreďujúce politickú 

a sociálnu karikatúru (La Caricature, Charivari, Punch, Fliegende Blätter, Humoristické 

listy). Výtvarné prostriedky karikatúry sú expresívne zveličenie a abstrahujúca skratka. 

Významní karikaturisti: W. Hogarth, F. de Goya, H. Daumier, H. de Toulouse Lautrec, 

z českých F. Bidlo, A. Hoffmeister.2 
 

Karikatúra – 1. výtv. kresba, ktorá zvýrazňuje charakteristické črty modelu, aby ho 

zosmiešnila 2. zosmiešňujúci opis, charakteristika osoby 3. nepodarená, skreslená 

napodobenina dačoho.3 
 

Karikatúra – (tal., fr.) Kresba, resp. text zdôrazňujúci charakteristické vizuálne, či duševné 

vlastnosti osôb, vecí, udalostí a pod. S cieľom spravidla zosmiešniť ich. Je bežnou súčasťou 

nielen žurnalistického kontextu (predovšetkým satirická a humoristická tlač), ale aj 

propagačných prejavov, keďže môže zdôrazňovať aj kladné vlastnosti výrobkov a služieb, 

napr. v reklamných komiksoch, resp. v ďalších, predovšetkým tlačených propagačných 

prostriedkoch.4 
 

Karikatura – (z ital. caricare, franc. charger, nakládati, přetížiti, srv. lat. carruca, 

carrus, těžký vůz cestovní, nákladní) jest obraz odchylující se od skutečnosti nadsazováním, 

přepínáním, upřílišováním znaků charakteristických za tím účelem, aby znaků ty vytknuly se 

co nejúčinněji, ovšem jednostranně. Valnou vetšinou znázorňují se zveličováním takovým 

především chyby a nedokonalosti povah i skutků lidských, hlavne pomocí symboliky tvarů 

tělesných a prostředků výrazu; ...5 

 

 

 

 

                                                 
2 Encyklopedický slovník. Praha : Odeon & Encyklopedický dům, spol.s r.o., 1993, s. 501. 
3 IVANOVÁ-ŠALIGOVÁ, Mária. Slovník cudzích slov pre školu a prax. Bratislava : SPN, 1988, s. 257.  
4 HORŇÁK, Pavel. Nová abeceda reklamy. Bratislava : CEA, 2003, s. 174. 
5 Ottova encyklopedie oběcných vědomostí na CD–ROM. [CD–ROM] Aion CS, s. 1063.  
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Delenie karikatúr z hľadiska témy a obsahu: 
 

- Politická karikatúra – karikatúra, ktorá sa dotýka nejakej politickej udalosti alebo osobnosti. 

Pri priamom karikovaní politickej udalosti by sme mohli hovoriť o politickej satire 

(karikatúre). 
 

- Spoločenská (komunálna) karikatúra či satira – v prípade, keď je politická udalosť 

karikovaná cez jej dopad na spoločnosť, mohli by sme hovoriť o spoločenskej karikatúre. 

Často sa spoločenská karikatúra označuje ako komunálny humor. 
 

- Humoristická karikatúra – karikatúra, ktorá sa zaoberá iba humorným karikovaním bežných 

udalostí v živote človeka. Často sa o nej hovorí ako o vtipe. V tejto veľmi širokej skupine sa 

prelínajú karikatúry s textom a v rovnakej miere aj karikatúry bez textu. 
 

- Poetická karikatúra – táto kategória patrí do oblasti, kde sa jemne karikujú nejaké javy 

prakticky bez humorného kontextu, prípadne iba s jemným humorným nadhľadom. Niekedy 

ju kategorizujú ako poetickú satiru. Prevažne ide o beztextové kresby. 
 

- Portrétna karikatúra – táto kategória je jednoznačná. Ide o portréty známych, prípadne aj 

menej známych osobností z radov politikov, osobností kultúry, spoločenského života, alebo aj 

neznámych ľudí. V prípade posledne menovaných ide skôr o veľmi malý okruh recipientov, 

zväčša z prostredia rodiny, priateľov alebo pracovného kolektívu. 
 

- Filozofická karikatúra – zaoberá sa problémami ľudského myslenia, správania, základnými 

otázkami existencie. Táto skupina karikatúr nevyvoláva smiech, skôr iba úsmev a zamyslenie. 

Napriek tomu patrí medzi pomerne rozšírené druhy a veľmi často hraničí s vážnym umením. 
 

- Propagačná karikatúra – využíva sa pri propagácii nejakého výrobku či služby. 
 

Pri takomto delení však musíme mať vždy na zreteli, že deliace čiary medzi jednotlivými 

kategóriami sú veľmi tenké a prestupné. Nikdy nejde o presnú kategorizáciu a vlastne ako 

pri všetkých “štatistických” nazeraniach na umenie sú prestupy medzi druhmi plynulé. 
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Karikatúra v dejinách umenia 
 

Mnohí umelci vo svojej tvorbe karikatúru používali cieľavedome. Až do obdobia, keď 

sa periodická tlač stala samozrejmosťou, bola karikatúra súčasťou jednotlivých výtvarných 

diel. Umelci ju nezriedka využívali na expresívne dokreslenie pertraktovanej situácie. 

Autonómne teda neexistovala a de facto sa termín karikatúra ani nepoužíval. Skôr sa zjavoval 

termín skarikovanie podobizne, pocitu či udalosti. Tento fakt zdokladujeme na vybraných 

umeleckých dielach. Samostatná karikatúra sa vo výtvarnom umení začala zjavovať až 

niekedy v 17. storočí. 

 
Obr. 1 Román o Fauvelovi, asi 13206  

 
Ilustrácia pochádza z knihy „Román o Fauvelovi” autora Gervais de Bus (fr.). Je to 

satirický román napísaný v komickom tóne. Ide o obžalovaciu reč proti hlavnému radcovi 

kráľa Filipa IV. Pekného. Meno Fauvel je skratkou francúzskych slov Pätolizačstvo, 

Lakomosť, Darebáctvo, Nestálosť, Závisť a Zbabelosť.7 Táto ilustrácia je dobrým príkladom 

definície karikatúry. Autor vložil v rámci svojich kresliarskych schopností do tvárí 

účinkujúcich na šarivari8 úškľabky a výsmešné črty, ktoré by mali definovať vyššie uvedené 

necnosti. Toto vystúpenie sa malo konať pod oknami Parížanov pri príležitosti novej svadby 

Fauvela a Márnej Slávy.9 

                                                 
6 FRONTISI, Claude a kol. Obrazové dějiny umění. Praha : Euromedia Group k.s. – Knižní klub, 2005, s. 131. 
7 Tamže, s. 131. 
8 Šarivari – hromadné vystúpenie cirkusových akrobatov, event. skupinové finále všetkých vystupujúcich 
v cirkusovom predstavení. Encyklopedický slovník, ref. 2, s. 1074. 
9 FRONTISI, ref. 6, s. 131.  
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Obr. 2 Dobrý človek na smrteľnej posteli, drevorez okolo 1470 (11, str. 283) 10 

 
Drevorez z knihy „Umenie dobre zomrieť” využíva karikatúrnu kresbu na edukatívne 

zobrazenie negatívnych postáv – diablov, ktorí krúžia okolo postele zomierajúceho človeka. 

Je zrejmé, že obrázok nemal byť vtipnou kresbou na rozveselenie, ale poučným zobrazením 

potreby dobrého života. Tento princíp skarikovania „zla” sa používa dodnes. 

 

 
Obr. 3 Albrecht Dürer, Kristus medzi učencami, olej na dreve 150611 

 
Biblický príbeh maliar zvýraznil skarikovaním tvárí učencov, ktoré postavil 

do protikladu k mladistvému výrazu Krista. Kontrast je ešte zdôraznený protikladom mladých 

a starých rúk. Škľabiace a bezzubé tváre starcov jasne ukazujú, na ktorej strane je pravda 

v náboženskom spore.12 Karikatúra nesmierne pomohla Dürerovi bez náročného 

vysvetľovania priviesť diváka k očakávanému výsledku. 

                                                 
10 GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Mladá fronta –Argo, 1995 – 2003, s. 220. 
11 FRONTISI, ref. 6, s. 220. 
12 GOMBRICH, ref. 10, s. 220. 
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Obr. 4 Hieronymus Bosch, Loď bláznov, asi 1500, olej na dreve, detail13 

 
Bosch zachytáva ironickým pohľadom spoločnosť zloženú z ľudových, buržoáznych 

a cirkevných vrstiev. Obraz je odsúdením spoločnosti priveľmi sústredenej na zisk. Tak ako aj 

v predchádzajúcom príklade Bosch karikovaním postáv docielil žiadaný efekt zosmiešnenia. 

Najviac zosmiešňuje nielen tváre, ale celú udalosť kompozíciou a “neslušnosťou” situácií.14 

 

 
Obr. 5 Giuseppe Arcimboldo, Leto, olej na plátne, 157315  

 
Obraz leta od Giuseppeho Arcimbolda je síce viac metafora ako karikatúra, no napriek 

tomu by sa z dnešného pohľadu dal zaradiť do kategórie poetickej karikatúry. Nejde tu 

vyslovene o zosmiešnenie, ale vyjadrenie tváre pomocou ovocia môže takisto vyvolať úsmev. 

 

                                                 
13 FRONTISI, ref. 6, s. 225. 
14 GOMBRICH, ref. 10, s. 225. 
15 FRONTISI, ref. 6, s. 236. 
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Obr. 6 Pieter van Laar, Rímska krčmička umelcov v 17. st. s karikatúrami na stene, 

pero a tuš na papieri, okolo 1625 – 163916  
 

Dobová kresba Pietera van Laara17 zreteľne zachytila umelcov pri zábavnom kreslení 

karikatúr na stenu. Je to iba dokumentácia toho, že aj v 17. storočí bola karikatúra časťou 

umenia a zábavy. 

 
Obr. 7 Jacobs Jordaens, Kráľ pije, olej na plátne, 1638 – 164018  

 
Maliar Jacobs Jordaens bol Rubensovým súčasníkom. Na jeho obrazoch bola 

maliarska vízia naplňovaná prudšími gestami. Aj na obraze Kráľ pije tento maliar zdôrazňuje 

chaotické usporiadanie postáv prehnanou fyziognómiou postáv a ich grimasami. Takýmto 

karikatúrnym spôsobom sa snažil dokladovať prevrátenie spoločenských hodnôt.19 

                                                 
16 GOMBRICH, ref. 10, s. 411. 
17 Tamže, s. 411. 
18 FRONTISI, ref. 6, s. 267. 
19 Tamže, s. 267. 
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Obr. 8 Jacques Callot, Dvaja Pantalóni, lept, asi 161620 

 
Na rytinách a leptoch Jacquesa Callota sa zjavovali vysoké štylizované vychrtlé 

postavy, ktoré používal na vykreslenie ľudskej hlúposti, života vyvrheľov, tulákov, mrzákov 

a potulných komediantov.21 Tento umelec bol výborným kresliarom, a tak mu pri svojej 

tvorbe nespôsobovalo problémy dosiahnuť presne žiadaný efekt. Jeho postavy vyvolávajú 

úsmev, no súčasne z nich máme pomerne zmiešané pocity smiešnosti a odporu. Presne to by 

mala vždy vyvolávať dobrá karikatúra. Zvlášť v prípade, keď autor karikuje zlé a nízke 

vlastnosti človeka. 

 

 

 

 

                                                 
20 FRONTISI, ref. 6, s. 275. 
21 GOMBRICH, ref. 10, s. 185. 
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Obr. 9 William Hogarth, Svadba podľa módy II, Po svadbe: Prebudenie Komtesy,  

olej na plátne, 174422  
 

Na obraze Williama Hogartha sme svedkami situácie, ktorá sa dá spojiť skôr 

s typickým moralizovaním ako s karikatúrou. Zobrazuje situáciu po svadbe. V zadnej 

miestnosti sa prebúdza manžel, zatiaľ čo nevesta sa v prednej miestnosti pohráva so snubným 

prsteňom. Svedkami tejto galantnej ľahostajnosti je sluha a notár, odchádzajúci s peniazmi. 

Autor predvádza necnosti pomocou vykresľovania postáv.23 Predovšetkým tvár a postava 

notára sú zjavne skarikované. No v tomto prípade ide opäť ešte viac o skarikovanie celkovej 

situácie. Hogarth bol vynikajúci maliar, ale už aj vo svojej dobe bol považovaný 

za karikaturistu, hoci sa tento pojem vtedy pravdepodobne nepoužíval. Dokladom jeho 

obľúbenosti bolo množstvo rytín, ktoré boli na základe jeho obrazov vytvárané a týmto 

spôsobom šírené medzi divákov. Rytina ako grafická technika dovoľovala rozmnožovať 

repliku maľby vo väčších nákladoch. V tej dobe neexistovala technológia, ktorá by 

umožňovala nejakým spôsobom rozmnožovať priamo originálnu maľbu. Aj sám Hogarth bol 

zručným rytcom a niektoré svoje diela vytváral aj touto technikou. 

 

                                                 
22 FRONTISI, ref. 6, s. 308. 
23 Tamže, s. 308. 
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Obr. 10 Honoré Daumier, Odmietnutý maliar sa búri: „A toto zavrhli tí nevzdelaní blázni!”, 

litografia, 185924 
 

Honoré Daumier vytvoril litografiu, ktorá už nesporne patrí do kategórie skutočnej 

karikatúry. Na obrázku využil všetky atribúty jej tvorby. Tvár maliara nesie prvky 

zosmiešnenia, kresba je skratkovitá a samotná situácia je spoločenskou karikatúrou. Toto 

obdobie bolo silne poznačené neustálym bojom akademikov a maliarov, ktorí sa búrili proti 

akademickosti. Takmer každá verejná výstava alebo salón boli sprevádzané súbojom rôznych 

skupín výtvarníkov a obecenstva. Hľadanie „pravého umenia” vyvolávalo neustále spory, 

čo je kvalitné dielo a čo iba slabým odvarom umenia. Okrem toho vznikali nové výtvarné 

smery, ktoré súperili s tými odchádzajúcimi. Toto mal na mysli Daumier, ktorý svoju 

karikatúru ešte doplnil textom. Podľa vyobrazenia (istá neupravenosť, strapatosť, brada, fúzy) 

by mohlo ísť o člena novej skupiny výtvarníkov, ktorá bojovala proti starším „akademikom“. 

Ponúka obraz bez hodnoty a pritom je presvedčený, že ponúka pokrok. Takéto spory posúvali 

umenie dopredu a čas jasne dokázal, ktorí maliari sa zapísali do dejín a ktorí zapadli do ich 

prachu. Súčasne sa samozrejme posúvala ako jeden výtvarný smer dopredu aj karikatúra. 

 

                                                 
24 GOMBRICH, ref. 10, s. 533. 
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Obr. 11 Alphonse Allais, Súboj černochov v pivnici uprostred noci, 189725 

 
Obrázkom z katalógu k prezentácii „Výstava inkoherentných umení” chcel Alphonse 

Allais prispieť do debaty o modernosti umenia. Autor bol v tom čase preslávený humorista 

a obrázok to jasne dokazuje. Napriek tomu, že išlo o súboj rôznych myšlienkových prúdov 

v umení, Allais pochopil, že humorom dokáže zaujať ľudí lepšie ako suchopárnymi traktátmi. 

Nie je podstatné, či vyhrala tá alebo iná skupina. Dôležité je, že karikatúra sa zjavne dostáva 

do pozície plnohodnotného nástroja pri propagácii myšlienok. 

 

 
Obr. 12 George Grosz, Zrkadlo malomeštiaka, tuš,192326 

 
Plnohodnotná karikatúra Georga Grosza už zapadá do medzivojnového obdobia. 

S týmto typom karikatúry, obsahovo, či z výtvarného hľadiska sa v tomto období môžeme 

stretnúť v mnohých krajinách Európy. 

 
                                                 
25 FRONTISI, ref. 6, s. 385. 
26 Tamže, s. 425. 
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Všetky tri postavy majú do tvárí vkreslené črty z nasledujúceho autorovho komentára:  

„Byť Nemcom znamená byť bez vkusu, hlúpym, nevraživým, tlstým, neoblomným […], zle 

oblečeným a byť reakcionárom najhoršieho druhu.” Iróniou osudu bol dvakrát odsúdený 

za neslušnosť práve spoločnosťou, ktorej nastavoval zrkadlo.27 

 

 
Obr. 13 Pablo Picasso, Kohútik, 193828  

 
Aj veľkí umelci medzivojnového obdobia, ktorých rozhodne nemôžeme zaradiť medzi 

karikaturistov, využívali karikatúrne prvky vo svoje “vážnej” tvorbe. Pablo Picasso chcel 

nakresliť malého kohútika. No neuspokojil sa iba s jeho spodobením. Chcel do neho vložiť 

útočnosť, hlúposť a drzosť. A tak sa rozhodol pre karikatúru. Ako hovorí E. H. Gombrich: 

„Ale ako je táto karikatúra presvedčivá!”29 Tento spôsob zobrazenia nie je ani politickou, ani 

spoločenskou karikatúrou, skôr iba potrebou karikatúrnym (a teda veľmi presvedčivým) 

spôsobom zobraziť určitú vlastnosť človeka, zvieraťa, predmetu či situácie. V malej exkurzii 

do histórie tvorby sme sa stretli s takýmto vyobrazením veľakrát. To dokazuje, že karikatúra 

mala veľmi silné prostriedky na predkladanie myšlienok takmer vo všetkých situáciách 

a potrebách človeka niečo kritizovať, vysmiať sa niečomu, alebo to jednoducho iba 

pomenovať. 

 

                                                 
27 FRONTISI, ref. 6, s. 425. 
28 GOMBRICH, ref. 10, s. 27. 
29 Tamže, s. 27. 
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The Theoretic – Historiographical Proloque to the History of Cartoon 
 
For many centuries, cartoon (caricature) has played its part in visual arts. During its evolution it has 
reflected society events and partially copied trends from other visual arts. Despite that, since 
approximately the 17th century, cartoon has existed as an independent art and has become a part of 
visual arts. Cartoon was often more connected to social issues and historical situation than any other 
type of art. Cartoons with the probably best ability to reflect changes in society of those times were 
politically oriented. For the first time in history of cartoon analysis, we have divided types of cartoon 
by its focus in the cartoon analysis. Thanks to the author's rich know-how of Slovak and worldwide 
cartoon, we could use the following indexing: 
                • Political cartoon         • Humoristic cartoon      • Portrait cartoon  • Advertising cartoon 
                • Society cartoon          • Poetic cartoon             • Philosophic cartoon 
 
Keywords: cartoon (caricature), visual arts, society, historical events 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
VALTER, Ján. Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry. In Štúdie o minulosti. Historia 
nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 84-97. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf> 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
II. vedecké kolokvium Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach. 
Bratislava, 26. jún 2013 
 
Mária Gaššová 
 

Dňa 26. júna 2013 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave konalo v poradí druhé vedecké kolokvium venované antickým dejinám 
v slovenských univerzitných podmienkach. 

Podujatie otvoril organizátor Tomáš Klokner (Filozofická fakulta, Univerzita 
Komenského, Bratislava) a po oficiálnom privítaní účastníkov vyjadril potešenie 
z opätovného stretnutia slovenských starovekárov na spoločnej pôde. Kolokvium bolo 
podobne ako v minulom roku príležitosťou pre stretnutie s českými kolegami, ktorí sa 
po prisľúbení účasti nakoniec nedostavili. V úvodnom slove Tomáš Klokner predstavil 
účastníkov kolokvia a uviedol prvý príspevok s názvom Limity antických naratívnych 
prameňov pri interpretácii architektúry, ktorým prispel minuloročný organizátor kolokvia 
Marek Babic (Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok). Ako ďalší vystúpil 
Pavol Valachovič (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava) s príspevkom 
Neskorá antika na univerzite v Brne. Venoval sa v ňom bádateľom pôsobiacim na univerzite 
v Brne (napr. Zdeňek Peroutka, Ferdinad Stiebitz alebo Josef Češka) a analyzoval ich dielo 
s ohľadom na práce z neskorej antiky. Tomáš Klokner si pripravil prehľad výskumu antických 
dejín na Slovensku za posledné desaťročie, čím zrekapituloval úspechy a neúspechy vied 
o antickom staroveku na Slovensku v 21. storočí. Svojimi poznámkami koncepčne nadviazal 
na podobné práce z minulosti, ale zároveň aj poukázal na nutnosť sumarizačných prác 
pre ďalšie smerovanie našej disciplíny. Štvrtým v poradí bol Adam Rada (Bratislava), ktorý 
poslucháčom predstavil prétoriánskeho prefekta Seiana v štúdii Sociálny pôvod a postavenie 
prétoriánskych prefektov za vlády julsko-klaudiovskej. O gréckých prvkoch v egyptskej 
skulptúre ptolemaiovského obdobia a ich význame referoval Denis Hakszer (Bratislava) 
a prvú časť kolokvia úspešne uzavrela Marta Dolinská (Bratislava) s problematikou 
zachytávajúcou súčasné archeologické výskumy v Ríme. 

Po spoločnom obede nasledovala verejná prezentácia prvého čísla nového periodika 
pre staroveké dejiny, ktoré začala vydávať Katedra všeobecných dejín FiF UK pod názvom 
Bibliotheca Alexandrina. Tomáš Klokner ako editor uvedeného periodika predstavil jeho 
redakčnú radu a priblížil ciele celého projektu v zmysle otvorenosti nielen voči starovekým 
dejinám, ale i voči blízkym odborom ako klasická filológia, archeológia a pod. Po prezentácii 
nasledovala moderovaná diskusia, ktorá bola rozvrhnutá do troch častí. Každý 
zo zúčastnených dostal najprv slovo, aby priblížil svoju činnosť a aktivity v oblasti vied 
o antickom staroveku za uplynulý rok, vízie do budúcnosti a možnosti vzájomnej spolupráce. 
Zároveň mal predstaviť záverečné práce z dejín staroveku, ktoré boli riešené na jeho 
materskom pracovisku v akademickom roku 2012/2013. Nakoniec bola otvorená voľná 
diskusia k vybraným problémom vo vedeckej i pedagogickej oblasti. V nej sa vyskytlo 
viacero zaujímavých faktov, týkajúcich sa dotácie hodín ako na latinčinu, tak i na staroveké 
dejiny. Diskutovalo sa tiež o neexistujúcom štúdiu latinskej epigrafiky a numizmatiky 
na katedrách slovenských univerzít. Jednodňové kolokvium sa úspešne zakončilo dohodou 
o spoločnej spolupráci a prísľubom, že organizátorskú štafetu by v budúcom roku mala 
prebrať buď Nitra alebo Trnava. 
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Konferencia s medzinárodnou účasťou 
Stretnutie mladých historikov III. Človek, spoločnosť, doba. 
Košice, 16. – 17. október 2013 
 
Júlia Suslová 
 

Priestor na prezentáciu práce mladých historikov a vedeckých pracovníkov vytvorila 
dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. 
októbra 2013 v Košiciach, v priestoroch Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) 
v Košiciach. Organizátormi podujatia boli Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej 
akadémií vied (SAV), Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV. Na konferencii 
vystúpilo bezmála štyridsať doktorandov a postdoktorandov do veku 35 rokov, pričom 
veková hranica bola vopred stanovená. Rokovanie bolo organizátormi rozčlenené na dve 
paralelné sekcie: prvú tvorili príspevky k dejinám do roku 1918, v druhej sekcie dostali 
priestor dejiny po roku 1918. Prednášajúci boli ďalej delení do blokov, pričom jednotlivé 
celky hodnotili odborní garanti. 

Konferenciu slávnostne otvoril príhovor prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., dekana 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., vedúceho 
Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Po krátkom organizačnom usmernení 
odzneli prednášky v Historickej aule (1. sekcia) a vo Veľkej zasadačke (2. sekcia) Rektorátu 
UPJŠ v Košiciach. Väčší počet referátov odznel v prvý deň konferencie. 

Prvý blok 1. sekcie bol venovaný antike, odborným garantom bola PaedDr. Marta 
Sendeková, PhD. (posudky prečítané v zastúpení). Epigrafickou témou zahájil blok prednášok 
Mgr. Michal Habaj, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava), 
nasledoval príspevok PhDr. Tomáša Kloknera (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 
Bratislava) o sociálnej starostlivosti o deti v antickom Ríme a blok uzavrela PhDr. Lucia 
Tokárová (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov), ktorá sa cez optiku antických 
prameňov venovala rímskej expanzii do Podunajska. Po krátkej diskusii a prestávke sa 
pokračovalo pod odbornou garanciou Mgr. Marcely Domenovej, PhD. Prednášajúci, 
menovite PhDr. Vladimír Vlasko (Historický ústav SAV, Bratislava), Mgr. Tomáš Hrubý 
(Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava) a Mgr. Lukáš Tkáč (Filozofická fakulta, 
Katolícka univerzita, Ružomberok), sa venovali stredovekým témam z obdobia feudálnej 
anarchie v čase vymretia dynastie Arpádovcov, zaniknutým lokalitám Horného Ponitria 
a pohľadom slovenskej historiografie na stredoveké osídlenie Liptova. Blok uzatváralo 
hodnotenie garanta a diskusia. 

Popoludní sa v 1. sekcii pokračovalo témami z cirkevných dejín, prednášajúci 
pojednávali o najstaršej sakrálnej architektúre Košíc, o benediktínskych kláštoroch 
v Ludaniciach a Veľkom Klíži, ako aj o prenosných oltároch (altare portatile) vo vrcholnom 
a neskorom stredoveku. Príspevky predniesli Mgr. Pavol Kacvinský (Filozofická fakulta, 
UPJŠ, Košice), Mgr. Júlia Suslová (Historický ústav SAV, Bratislava) a v spoločnom 
príspevku Mgr. Lucie Kodišová (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha) 
a ThDr. Petr Jan Vinš (Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha). Odbornú 
garanciu vykonali PhDr. Pavol Maliniak, PhD. a PaedDr Marta Sendeková, PhD. Pokračovalo 
sa príspevkami Mgr. Tomáša Homolu (Historický ústav SAV, Bratislava) o vojenskom ťažení 
Mateja Korvína do Čiech, Mgr. Kateřiny Pražákovej, PhD. (Filozofická fakulta, Jihočeská 
univerzita, České Budejovice), ktorá načrela do spravodajstva českej šľachty od konca 15. 
do začiatku 16. storočia, záverom odznel referát Mgr. Tomáša Januru, PhD. (Historický ústav 
SAV, Bratislava) na tému rezidencie Illésházyovcov v Dubnici nad Váhom. Blok odborne 
zastrešil PhDr. Pavol Maliniak, PhD. 
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Druhá sekcia – dejiny po roku 1918 v úvodný deň konferencie pracovala 
pod odbornou garanciou Mgr. Martina Jarinkoviča, PhD. (1. blok), doc. PaedDr. Martina 
Pekára, PhD. (2. blok), PhDr. Richarda Pavloviča, PhD. a PhDr. Ľudovíta Hallona, CSc. 
(3. blok). Úvodom odzneli príspevky o činnosti slovenskej menšiny v Juhoslávii v rokoch 
1939 – 1941, o zriadení a chode vyslanectva Slovenskej republiky v Bukurešti, ako aj 
o dopade konfliktu Tita a Stalina na dianie v ČSR. Prednášajúcimi boli Mgr. Milan Sovilj 
(Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha), Mgr. Jana Bauerová (Filozofická fakulta, 
Trnavská univerzita, Trnava) a PhDr. Tomáš Černák (Historický ústav SAV, Bratislava). 
V rámci druhého bloku sa Mgr. Igor Strnisko (Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, 
Ružomberok) venoval slovenským a českým pravicovým polovojenským zoskupeniam, 
Mgr. Zuzana Tokárová (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) 
predniesla tému z obdobia rokov 1939 – 1945 pod názvom Zákon a poriadok. Záverom Mgr. 
Alena Mikulášová, PhD. a Mgr. Miroslav Palárik, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita 
Konštantína Filozofa, Nitra) v spoločnom vystúpení uviedli prítomných do problematiky 
ovládnutia verejného priestoru na príklade mesta Nitra. Popoludní sa v rámci 3. bloku 
pokračovalo príspevkami Mgr. Valérie Pulenovej (Filozofická fakulta Prešovská univerzita, 
Prešov) o činnosti biskupa Dr. Juraja Schoppera v Ružomberku a Mgr. Jozefa Špilka 
(Historický ústav SAV, Bratislava) o funkcii Rudolfa Strechaja vo vrcholnej politike. Ďalej 
odznel príspevok Mgr. Milana Rudíka (Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad 
Labem) o premene sociálnej štruktúry na pozadí vývoja automobilových klubov v rokoch 
1918 – 1933, ako aj pojednanie Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD. o vplyve svetovej hospodárskej 
krízy na rozvoj automobilizmu na území Slovenska. 

Rokovanie prvého dňa končilo prehliadkou mesta Košíc a slávnostným večerným 
rautom v priestoroch Rektorátu UPJŠ v Košiciach. 

Druhý deň pokračovali prednášky v oboch sekciách v dvoch blokoch. V sekcii dejín 
do roku 1918 sa pracovalo pod odborným dohľadom PhDr. Evy Kowalskej, DrSc. 
a Mgr. Karola Hollého, PhD. v dvoch blokoch. V prvom odzneli príspevky Mgr. Evy 
Benkovej (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava) o vinohradníctve na 
Červenokamenskom panstve v 17. storočí vo svetle archívneho materiálu, pokračovalo sa 
prednáškou Mgr. Evy Ondrušovej (Historický ústav SAV, Bratislava), ktorá poukázala 
na niektoré aspekty utvárania Satumarského mieru. Záverom odznel referát Mgr. Márie 
Pitákovej (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava) vo veci Urbárskej regulácie 
Márie Terézie. Po diskusii sa v druhom bloku prednášajúci, Mgr. Nikola Regináčová, PhD. 
(Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice), PhDr. Marián Liščák (Fakulta humanitných vied, 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) a Mgr. Nikoleta Dzurikaninová (Filozofická 
fakulta, UPJŠ, Košice), venovali témam ako národnostné a náboženské zloženie obyvateľov 
Košíc v 1. polovici 19. storočia, hospodárske a sociálne pomery v meste Čadca v tomže 
období a vzťahom Francúzska a Rakúsko-Uhorska v druhej polovici 19. storočia. 

Vo štvrtok tvorili 2. sekciu taktiež dva bloky prednášok. V prvom, pod odbornou 
garanciou prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc., odzneli príspevky k poľskej kuriérnej službe 
a ilegálnemu odboju v okrese Stará Ľubovňa z úst Mgr. Eduarda Laincza (Ľubovnianske 
múzeum – hrad v Starej Ľubovni), druhé dve prednášajúce, Mgr. Nina Sozanská (Filozofická 
fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) a Mgr. Katarína Kožáková (Historický ústav 
SAV, Bratislava), venovali svoju pozornosť tematike postavenia a potenciálu žien v rozmedzí 
rokov 1939 – 1948. Po diskusii nasledovali prednášky v druhom bloku, ktorého garantom 
bola Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. Prvá prednášajúca, PaedDr. Zuzana Krupová (Fakulta 
humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), sa venovala demografickej 
charakteristike obyvateľstva Banskej Bystrice a Zvolena na základe matrík sobášených 
v rokoch 1880 – 1920. V pokračovaní sa načrelo do tém z medzivojnového obdobia našich 
dejín. PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice) hovorila 
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o pôsobení českých učiteľov na košických stredných školách a záverom Mgr. Zuzana Pivková 
(Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov) predniesla príspevok o evanjelickom a.v. 
školstve na Slovensku v uvedenom období. 

Po odznení diskusií a všetkých príspevkov sa pristúpilo k uzatvoreniu konferencie 
pod názvom Stretnutie mladých historikov III. Človek, spoločnosť, doba. Spracované témy 
umožnili zúčastneným získať nové, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí a období našich 
dejín. Medzinárodná účasť zároveň prispela k budovaniu kontaktov a spolupráce prítomných 
mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov. Príspevky budú v obšírnejšej podobe 
publikované v plánovanom zborníku. Ďalej možno oceniť prínosné hodnotenia odborných 
garantov, odborného aj laického publika, ktoré sa aktívne zapájalo do diskusií. Záverom treba 
podotknúť, že konferencia bola organizačne dobre pripravená, pričom je potrebné 
konštatovať, že podujatia tohto druhu sú prínosné a potrebné pre profesijný rast mladých 
vedeckých pracovníkov, ako tomu bolo i na tomto podujatí. 
 
 
 
Medzinárodná vedecká konferencia 
Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom. 
Bratislava, 9. – 12. máj 2013 
 
Dominik Blanár 
 

V máji minulého roku sa na pôde našej Univerzity uskutočnilo významné 
medzinárodné vedecké podujatie s názvom Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne 
dedičstvo, most medzi Východom a Západom. Konferencia bola venovaná osobnostiam 
sv. Cyrila a Metoda, významu ich diela a odkazu pre jednotu kresťanských cirkví, 
nezabúdajúc ani na duchovné a kultúrne korene Európy a skutočnosť, že títo svätci sú 
rovnako uctievaní v Katolíckej, ako aj Pravoslávnej cirkvi. Stalo sa tak pri príležitosti 
aktuálneho 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu, cyrilo-metodského jubilejného 
roka, vyhláseného slovenskými katolíckymi biskupmi, ako aj na základe živej a históriou 
potvrdenej cyrilo-metodskej tradície v našej krajine. 

Univerzita Komenského dostala česť hostiť toto významné podujatie nielen vďaka 
vyššie spomenutým skutočnostiam, ale určite aj vďaka profesorke Emílii Hrabovec, ktorá 
pôsobí na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK a predovšetkým ako 
členka Pápežského výboru pre historické vedy bola aj jednou z hlavných organizátorov 
podujatia. 

Samotné podujatie bolo organizované na základe spolupráce troch zahraničných 
subjektov: Pápežského výboru pre historické vedy, Oddelenia pre zahraničné vzťahy 
Moskovského patriarchátu a Ústavu svetových dejín Ruskej akadémie vied s našou 
Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou bohosloveckou fakultou UK. Význam podujatia zvýšil aj 
fakt, že záštitu nad ním prebral prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 

Samotná konferencia sa pritom zaradila do dlhej série vatikánsko-ruských vedeckých 
podujatí, ktoré sa organizujú už niekoľko desaťročí a od konca 90. rokov sa pravidelne 
schádzajú v tripartitnom zložení: Pápežský výbor pre historické vedy, Ruská akadémia vied 
a Moskovský patriarchát. 

Konferencia mala okrem vedeckého aj ekumenický význam, čo zvýrazňuje skutočnosť 
osobitného pozdravného listu pápeža Františka zúčastneným, v ktorom hlava katolíckej cirkvi 
vyjadrila presvedčenie, že prehĺbenie historického poznania cyrilo-metodského diela prispeje 
k obnoveniu úsilia o evanjeliovú aktivitu, k pokroku na ceste k jednote kresťanov 
a k znovuobjaveniu kultúrnych a duchovných koreňov Európy. Tento pozdrav pápeža je 
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na druhej strane vôbec prvým pozdravným listom pápeža, v ktorom sa menovite spomína 
Univerzita Komenského, čím sa určite prispelo k zviditeľneniu našej Alma Mater. 

Samotné zasadnutia konferencie sa konali v dňoch 9. – 10. mája v Auditóriu 
Právnickej fakulty UK. Konferenciu otvoril svojím príhovorom rektor UK prof. Karol 
Mičieta, po ktorom nasledovali úvodné príhovory apoštolského nuncia Mons. Maria Giordana 
a predsedu Konferencie biskupov Slovenska – arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského 
a vedúceho vatikánskej delegácie, prezidenta Pápežského výboru pre historické vedy 
P. Bernarda Ardura. 

Konferencia bola rozdelená na štyri sekcie, v rámci ktorých sa prezentovalo vyše 20 
renomovaných vedcov z deviatich európskych krajín. Príspevky boli odprezentované 
v slovenčine, taliančine a ruštine, pričom na vysokej úrovni bolo zabezpečené aj simultánne 
tlmočenie. 

Prvú sekciu konferencie pod názvom: Rím, byzantsko-slovanský svet a dielo 
sv. Cyrila a Metoda mal tú česť otvoriť prof. Martin Homza so svojou historicko-
geopolitickou úvahou o Veľkej Morave medzi Východom a Západom. Po ňom nasledoval 
prof. Richard Marsina (Trnavská Univerzita v Trnave), ktorý svoj príspevok zameral 
na otázku cyrilo-metodského liturgického jazyka vo vzťahu k Svätej Stolici. V poradí tretím 
prezentujúcim bol Vassil Gjuzelev (Bulharská akadémia vied, Sofia) ktorý sa venoval vzťahu 
pápeža Jána VIII. a bulharskej cirkevnej provincie. Po krátkej prestávke nasledoval so svojím 
príspevkom ďalší slovenský vedec – teológ Ľubomír Hlad (Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave), ktorý osvetlil historicky neprebádanú otázku teológie sv. Konštantína/Cyrila 
a Metoda. Prvú sekciu príspevkov zakončili moskovskí vedci Michail V. Bibikov (Ústav 
svetových dejín Ruskej akadémie Vied) a Dimitrij Sizonenko (Oddelenie pre vonkajšie 
vzťahy Moskovského patriarchátu), ktorí sa venovali kultúrnemu a duchovnému dedičstvu 
sv.  Cyrila a Metoda na Kijevskej Rusi. 

Popoludní bola zahájená druhá sekcia s tematikou cyrilo-metodského kultúrneho 
dedičstva v stredoveku a novoveku. V nej vystúpila profesorka Elena V. Beljakova (Ústav 
Ruských dejín Ruskej akadémie vied, Moskva), ako jedna z najznámejších odborníčok 
na stredoveké ruské cirkevné dejiny a dejiny kánonického práva. Ďalšími ruskými vedkyňami 
v tejto sekcii boli Galina S. Barankova (Ústav ruského jazyka Ruskej akadémie vied, 
Moskva) a Oksana Mramornova (Vedecká rada celocirkevnej ašpirantúry a doktorandského 
štúdia, Moskva). V tejto sekcii mali svoje zastúpenie aj talianski vedci: Pierantonio Piatti 
(Pápežský výbor pre historické vedy), ktorý sa venoval otázke cyrilo-metodských pamiatok 
v Ríme a s posledným príspevkom o hagiografickom vyobrazení sv. Cyrila a Metoda vystúpil 
Emore Paoli (univerzita Tor Vergata, Rím). 

Nasledujúci deň konferencia pokračovala treťou sekciou venovanou cyrilo-
metodskému dedičstvu v Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi na prelome 19. a 20. storočia. 
V tejto časti malo okrem talianskej, ruskej, francúzskej, chorvátskej a českej účasti znova 
miesto aj Slovensko v osobe nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý hovoril 
o myšlienke unionizmu v slovenskom prostredí v dvadsiatom storočí. 

Posledná sekcia zameraná na cyrilo-metodské dedičstvo v 20. storočí zahŕňala dva 
príspevky zamerané na liturgiu a tradíciu v Rusku v dvadsiatom storočí až po dnešok, pričom 
konečnou bodkou konferencie bola úvaha prof. E. Hrabovec o cyrilometodskej a európskej 
vízii pápeža Jána Pavla II. 

Účastníci konferencie v rámci ďalšieho programu podujatia navštívili pamätné miesta 
Devín a Nitru a vyvrcholením záverečného dňa bola svätá omša v katedrále sv. Martina, 
ktorej hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský. 
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Správa zo študijného pobytu na Katedre středoevropských studií Univerzity Karlovy v Prahe, 
23. september 2013 – 14. február 2014 
 
Lukáš Krajčír 
 

Vďaka Programu LLP/Erasmus sa v zimnom semestri študijného roka 2013/14 
uskutočnil vedecko-študijný pobyt autora tejto Správy v priestoroch poprednej európskej 
univerzity, knižníc a archívov v Prahe, v rámci ktorého sme sa zamerali na výskum dejín 
vzťahov českého a slovenského protestantizmu v medzivojnovom období. Téma patrí iste 
do oblastí histórie, v ktorých má vo výskume historiografia určité pozdlžnosti. Vďaka tomu 
tento pobyt z hľadiska vedného bádania umožňoval predpokladať značný posun vo výskume 
uvedenej problematiky. 

Dejiny cirkví, náboženstiev, duchovných elít mali vždy v historiografii svoje 
vymedzené miesto. V prípade evanjelických cirkví sa však historický výskum v poslednej 
dobe nezameriava len na vnútrocirkevnú oblasť, ale s väčším záujmom sa venuje aj 
verejnému pôsobeniu.1 Bádatelia dospievajú k názorom, že necirkevná oblasť angažovania 
evanjelických elít (niekedy aj celých cirkví) zohrávala v dejinách niekedy menej, niekedy viac 
významnú úlohu pre vývoj spoločnosti. Osobitnou kapitolou je iste aj verejné pôsobenie 
Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku (ďalej ECAV) a jej 
duchovných elít v Československej republike. 

Vznik nového štátneho útvaru v októbri 1918 postavil aj ECAV do nových politicko-
spoločenských dimenzií.2 V novom štáte musela ECAV nielen brať na vedomie existenciu 
českých evanjelických cirkví, ale si aj stanoviť úroveň vzájomných vzťahov. ECAV sa 
od počiatku usilovala na poli cirkevnom nadviazať spoluprácu hlavne s Českobratskou cirkvou 
evanjelickou (ďalej ČCE).3 Z archívnych materiálov a dobových evanjelických periodík sa 
dozvedáme, že obe cirkvi ju vytyčovali kvôli obrane a obhajobe určitých spoločných záujmov. 
Po vzniku ČSR sa do popredia dostala otázka odluky cirkví od štátu. ECAV s ČCE hľadali 
spoločné stanovisko k tejto téme, čím by jednotne deklarovali určitý záujem protestantizmu ako 
celku. Evanjelické cirkvi považovali za potrebné riešiť aj tzv. klerikalizmus, resp. organizované 
angažovanie katolíckych kňazov v politike, v štátnej správe, v samospráve a v rôznych ďalších 
hospodárskych a kultúrnych inštitúciách. Aktuálny výskum odkrýva rôzne nové návrhy 
alternatívnych riešení v tejto oblasti. I keď často súviseli s organizovaním evanjelikov 
v politike, už na základe doterajšieho výskumu môžeme prehlásiť, že výrazne presahovali 
zaužívaný rámec idey politického angažovania sa evanjelikov ako jednotlivcov. 

Ako sa dozvedáme z prameňov, spoločná koordinácia sa však utvárala nielen 
pre záujmy cirkví, ale aj pre väčší vplyv na niektoré vládne rozhodnutia v sociálnych 
a hospodárskych otázkach. Tie sa dostali do popredia najmä v 30. rokoch v súvislosti 
s Veľkou hospodárskou krízou. Obe cirkvi sa snažili spoločnú koordináciu zastrešiť rôznymi 
formami. Od jednoduchých ako vzájomné návštevy konventov a synod, cez spoločné 
stretnutia, až po vytvorené subjekty organizujúce a zastrešujúce spoločné konferencie 
a zasadnutia. Išlo tak o určitý súbor spoločných tém, ku ktorým považovali za nutné sa 
spoločne vyjadrovať, kvôli lepšiemu zaváženiu hlasu na kompetentných miestach. Obe cirkvi 
boli presvedčené, že v tejto otázke ich hlas bude lepšie vypočutý, ak budú tlmočiť stanovisko 
protestantizmu ako takého. 

                                                 
1 HOLEC, Roman. Problémy vzťahu „cirkev – národ – štát“ v dlhom 19. storočí a rok 1918. In ŠVORC, Peter 
(ed.). Cirkev a národy strednej Európy (1800-1950). Prešov – Wien, 2008, s. 39-57. 
2 SOKOLOVÁ, Milena. Evanjelická a. v. cirkev v politických súradniciach Slovenska v medzivojnovom období. 
In Česko-slovenská historická ročenka, roč. 10, 2006, s. 225-234. 
3 SOKOLOVÁ, Milena. Postoj evanjelickej cirkvi augsburského vyznania k otázke rozšírenia Českobratskej 
cirkvi evanjelickej na územie Slovenska po roku 1918. In IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana (ed.). Národ – cirkev – 
štát. Bratislava : SDK, SVE, CEP, 2007, s. 128-143. 
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Celé dve desaťročia existencie prvej ČSR boli vyplnené snahou po hľadaní foriem 
a intenzity spolupráce najmä medzi ECAV a ČCE (ku spolupráci ich aj nútila samotná 
situácia, ktorá nastala po príchode českej evanjelickej inteligencie na Slovensko). Súčasná 
historiografia už načrtla základné formy tejto spolupráce, avšak stále ostáva mnoho 
nezodpovedaných otázok, ktoré sa týkajú miesta ECAV vo verejnom pôsobení a vôbec jej 
vzťahu k ČCE. Aktuálny výskum konaný v Prahe totiž môže vniesť do doterajších výsledkov 
bádania nové možnosti interpretácií, ale i odpovedí na kladené otázky. V súčasnosti mnoho 
otáznikov stojí aj vo sfére intenzity spolupráce oboch cirkví. Považujeme za nevyhnutné sa 
na spoluprácu pozerať i v kontexte istých celosvetových trendov, ktoré v protestantizme 
nastoľovali otázku hlbšieho integračného procesu – cirkevného federalizmu a unionizmu. 
Bádanie totiž odhaľuje, že ECAV a ČCE považovali tento rámec činnosti za vážny verdikt 
pre ďalšie smerovanie protestantizmu v ČSR. 

V tomto kontexte však výskum navyše umožňuje zasadiť spoluprácu ECAV a ČCE 
do širšieho politicko-spoločenského kontextu, ktorý bude presahovať cirkevný rámec 
kooperácie. Máme konkrétne na mysli viaceré problematiky, ktoré boli aktuálnymi 
témami politických bojov medzivojnovej ČSR. Spomedzi tejto plejády by sme mohli 
spomenúť najmä nacionálnu problematiku, v ktorej prichádzalo k stretu medzi ideou 
československej národnej jednoty a samobytnosťou slovenského národa. Aktuálny výskum 
totiž umožňuje kooperácie oboch cirkví interpretovať i do týchto dimenzií. Mení sa tým dnes 
zaužívaný pohľad na spoluprácu v zmysle kooperácie výsostne pre cirkevné veci. Iste, aj 
hospodárska a sociálna sféra je považovaná za presah cirkvami vyvíjanej duchovnej činnosti – 
ale nacionálna rovina v rámci ktorej sa vyvíjajú integračné, ba až zjednocujúce tendencie 
medzi národmi, sa nielen pred verejnosťou nevnášala do cirkevnej sféry, ale bola dokonca 
považovaná za škodlivú. Zatiaľ čo doterajšia historiografia nevylučovala, či maximálne len 
predpokladala možné zneužitie cirkevnej spolupráce na nacionálno-integračné účely, aktuálny 
výskum skôr vedie k potvrdeniu týchto závažných skutočností. 

Z uvedeného kontextu považujeme študijný pobyt na Katedre Středoevropskych studií 
Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe za veľmi dôležitý pre výskum česko-
slovenských vzťahov v rovine protestantizmu medzivojnovej Československej republiky. 
Vďaka niekoľkomesačnému pobytu sme mohli v Národnej knižnici Českej republiky 
dôsledne a hĺbkovo študovať viaceré české protestantské periodiká (Kostnícke Jiskry, Hus, 
Kalich, Husův Odkaz, Český Bratr, Českobratrské hlasy), ktoré na Slovensku buď čiastočne, 
alebo úplne absentujú, v horšom prípade sú nedostupné. 

Pomerne rozsiahly archívny materiál k danej problematike sa nachádza v Ústrednom 
archíve Českobratskej cirkvi evangelickej, ktorý v jednotlivých fondoch disponuje protokolmi 
o zasadnutí synod, sčasti aj zápisnicami rôznych evanjelických spolkov a organizácií 
(napr. Kostnická Jednota, konferencie farárov) ako aj úradnou, prípadne i osobnou 
korešpondenciu ich členov. V rámci týchto fondov sú prístupné materiály k vzájomným 
stykom a pomerom ČCE s inými cirkvami. Archiv Národního muzea umožnil nahliadnuť 
do osobného fondu Antonína Boháča, člena synodného výboru a redaktora Kostníckych 
Jisker. Materiály k uvedenej téme sa nachádzajú aj v Archíve kancelárie prezidenta republiky. 
Hlava štátu mala do istej miery záujem získavať informácie o vzťahoch ČCE a ECAV, ktoré 
boli zaraďované k štátotvorným subjektom v ČSR. K tejto téme sa čiastočne nachádzajú spisy 
aj v Literárním archíve Památníku národního písemnictví (fondy J. Ľ. Holuby, I. Dérer, 
J. Karafiát) a v Národním archíve ČR (fondy Republikánskej strany zemnědelského 
a malorolnického lidu, Policajného riaditeľstva, YMCA). 

Bádanie otvára nové možnosti interpretácie, ponúka náhľady do nových a doposiaľ málo 
prebádaných oblastí dejín evanjelictva v strednej Európe, ktoré v konečnom dôsledku môžu 
viesť k syntetickým a plastickým podaniam dejín spolupráce českého a slovenského 
protestantizmu v prvej polovici 20. storočia. 



HISTORIA NOVA  7 

 105

anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu. 
Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s., ISBN 978-80-970196-4-8. 
 
Peter Podolan 
 

Autor tejto anotácie mal tú výhodu, že niektoré (veľmi neskoré) z momentov 
opisovaných v tejto knižke mohol sledovať z iného uhla, že „pozná“ hlavného protagonistu 
opisovaných osudov a nakoniec, že si mohol vypočuť niektoré z hodnotení knižky. Tento 
posledný bod však vlastne ani žiadnou výhodou nebol – niekomu sa knižka zdala málo 
popisná, podľa iných vyhýbajúca sa pálčivým témam. K tomu možno povedať jediné – ak 
niekto vie o živote protagonistu viac než on sám, môže o tom napísať knihu, alebo tieto skryté 
príbehy opísať vo svojich pamätiach. 

Miera popisnosti je otázna – je skutočne dôležité, aby sa čitateľ dozvedel, koľko stál 
liter mlieka a koľko 3 deká bravčoviny? Alebo baží po poznaní, kto koho klátil a koľko ráz? 
V týchto individuálnych prípadoch je priam nemožné vyhovieť chuti každého. Historika 
pritom ťahá vyžadovať popisnosť, azda aj preto, lebo sa mu jej v prameňoch tak často málo 
dostáva. Ale, ak sa detaily nesledovali v minulosti, ťažko možno očakávať i dnes (kým bude 
človek človekom), že bude niekto celoživotne spisovať encyklopédiu a najlepšiu biografiu 
svojho života. To nerobili ani najosvietenejšie hlavy ľudstva. Memoáre sú tiež jedným 
z najsubjektívnejších žánrov literatúry vôbec. Ich stránky sa predsa napĺňajú dňami života. 
Netreba sa tak čudovať, že si ich obsah ich autor upraví po svojom. 

Možno tu predsa je jeden moment, ktorý stojí za úvahu. Človek sa počas svojho života 
stretne so zlom v mnohých podobách, spozná väčších i menších mamľasov a iné ľudské 
potvory. Má si však opismi ich odporných činov, spomienkou na rôzne podlé mrzkosti 
a poníženia pošpiniť vlastné spomienky? Má znovu vyslovením ich mena vyvolať kreatúry 
z hrobov, alebo im priznať miesto vo večnej pamäti – v čase, keď už inak stratili moc 
a nemajú hodnotu ani prachu či psieho lajna? Stojí zato kopať do mŕtvol, alebo stále činných 
plesnivých zombie, krúžiacich na ďalekej orbite pred finálnym odletom zo slnečnej sústavy? 
Nuž – to je otázka. 

Druhou stranou mince je totiž obraz pravdy – stiahnutie levej kože z osla. Pravda 
v pomste obsiahnutá v riadkoch textu. Lenže, už opisom zla na človeku ulpieva niečo z jeho 
šeredného zápachu, a tak je snáď dobré vyhnúť sa takémuto prístupu. Druhým argumentom je 
fakt, že pamäti si ich autori často radšej odkladali ako svoju pomstu zo záhrobia – za života 
prejavené postoje, opísané činy a nakriatnuté postavy „nepriateľov“, a tak aj ich potomkov 
či skutočných či ideových, mohli spôsobovať nežiaduce problémy. Nie je to však pokrytecké? 
Iste, ale rozumné. Na výpovedi sa predsa nič nemení. 

Je to tak, ľudia, ktorých sme poznali ako priateľov, alebo ako tichých pracantov, sa 
menia na bezohľadné hyeny, administratívne vši, prejavujú nevídané ambície, často postupom 
do najrôznejších funkcií. Nedostatok schopností sa nahrádza o to väčším dielom 
ctižiadostivosti a zloprajnej závisti. Je iste zreteľné vidieť zmenu charakterov, otrockú 
premenu postojov, snahu o nové prevraty a usporiadania, integráciu neintegrovateľného, 
deštrukciu zaužívaného. Prečo? – lebo treba vykázať aktivitu, prísť s niečím originálnym, 
alebo naopak pokorne sledovať najmenšie pokyny administratívy a v opojení mocou si 
(vo vlastnom otroctve) vsugerovať, že to bude oná brázda do dejín spoločnosti, ľudstva, sveta. 
Aj keď je to smiešne, trápne, lebo koľko vydrží zapichnutý prút v toku bystriny? Každý 
plagiát originálu bude odhalený, ale napriek tomu – ruku na srdce, koľko podobné 
experimenty hlupákov stoja jednotlivca nervov, času a planých úvah. Pritom neprežité osudy 
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skĺzavajú do šedej rutiny, štatistiky, ich nositelia situácie prežívali a cítili inak. Je skutočne 
možné sprostredkovať presne takéto pocity čitateľovi? Je treba nezabúdať, alebo zabudnúť? 

Majoritný autor memoárov (Jozef Novák) sa s týmito otázkami popasoval s jemu 
blízkou nonšalanciou. Akýsi príjemný, hrejivý pocit prechádza celým dielkom a hoci autor 
mnohé naznačuje, tento letný závan nedovolil skaliť. Hodí sa tu ešte jedno slovo – 
veľkorysosť. Veľkorysosť v prístupe k previneniam, i k ľudským obludám. Prejavuje sa 
konečne aj v tom, že knižka má i priznaného spoluautora – či skôr minoritného autora (Juraj 
Roháč). Hoci jeho podiel je v pomere rozsahom malý, predstavuje pomyselnú bodku nad i. 
Mnohí by iste autora „doslovu“ ako spoluautora nepozdvihli. Aj toto vypovedá niečo 
o charaktere človeka. Prejdime ale konečne ku knižke samotnej. 

Prvú vec, ktorú musíme spomenúť, je princíp hry so sadzbou a estetický zážitok, ktorý 
ponúka. Nápad, že (rôzne pretiahnuté) kapitoly pamätí heraldika sú tvorené obrysom 
gotického štítu tvoreného z textu, je skrátka jedinečný. Erbové podnože akoby prestupovali 
celým jeho životom. Zvláštne nostalgická papierová obálka a kontrastujúca dôstojná 
tmavomodrá farba väzby dobrý dojem iste nenarušujú. Na modrej sa potom dobre vyníma 
zlatý autogram J. Nováka. Niekde na začiatku nájdeme aj jeho jediný, prázdny, či skôr čistý 
štít (s. 125). 

Prácu dopĺňa celkovo 21 (+ jedna na obálke) reprodukovaných fotografií jednotne 
upravených do nostalgických sépiových tónov, ktoré vhodne kontrastujú s farbou papiera, 
o ktorej by sa pri vhodnom osvetlení dalo povedať, že má farbu slonovej kosti. Predstavujú 
najmä portrétne fotografie osôb, o ktorých sa píše v texte – rodičia, učitelia, kolegovia, deti. 

Ďalším zo zreteľných bodov textu je nadhľad, dávka vtipu a jemne dávkovaný humor 
– miestami až patrične čierny. Aj takto možno – medzi riadkami – zachytiť svojskosť ducha. 

Inak knižka pochopiteľne pozostáva z kapitol. Tie sú celkovo iba štyri, posledná z pera 
J. Roháča. Druhá kapitola sa však rozkladá na 13 subkapitol, takže členenie je nakoniec 
pomerne hutné. Je tu však ešte jedna úvodná kapitolka, ktorá sa nachádza na záložkách 
obálky – zaujímavý prvok, možno trochu nepraktický s ohľadom na obľubu čitateľov 
všelijakým spôsobom nivočiť práve obal kníh. Ale je to zrejme úmysel – písať niečo ohňom 
do vody. Na konci knižky je ešte priložená Bibliografia prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc., 
členená podľa rokov aktivity, ktorá sa končí rokom 2010 a nielen preto je (našťastie) ešte 
stále neúplná (s. 127-152). 

Na záložkách obálky sa dozvieme všetky zásadné údaje, predstavuje prierez životom 
v kocke, implikuje aj prvé dotyky s dôvodmi spísania memoárov. Prvá krátka kapitola potom 
obsahuje doslova to, čo sa na záložku už nezmestilo – a už po druhýkrát tu zaznie meno 
Húščava. 

Nasleduje „gigantická“ kapitola prezentujúca hlavný chronologický postup životom 
J. Nováka. Volá sa príznačne: „Napísať či pomlčať“. V úvode sa opäť dozvieme, prečo 
vlastne (ne)písať pamäti. Ďalšie subkapitoly sú veľmi peknou oslavou starých rodičov 
a rodičov. Prepojenosť malého rodinného sveta s veľkým (pas pre Bacílka), známe osobnosti, 
bežné i podivné príhody zo života dobovej spoločnosti. Vrútky. Tento obraz mesta bude mať 
raz cenu a aj kým slnce zhasne, bude mnohým bádateľom ľúto, že tu neboli zachytené ešte 
ďalšie detaily. Ak sa autor zastrájal, že svoje pamäti zaľudní, sľub splnil, aj keď väčšina 
postáv ani nemá meno (a pri rozsahu knižky je to stráviteľné, žiadna Vojna a mier). 

Klasicky nasleduje trakt vzdelávania – od ovody cez základnú školu po piaristické 
gymnázium v Trenčíne spojené s osemročným internátnym pobytom. Časť z neho počas 
vojnových časov. Presťahovanie sa rodiny do Rožňavy. Tu sa opis zase zahusťuje, čo je iba 
dobre. Dôležitou bola kapitolka o (ne)arizácii otca, ktorá predurčila možnosť študovať 
na vysokej škole. Pomoc profesorovi Štefanovi Pozdišovskému v trenčianskom župnom 
archíve bola ďalšou výhybkou v živote, ktorá viedla do Bratislavy. 
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Aj tak za všetkým stála náhoda. Určite však nie za úspešným pohovorom 
na novootvorenom odbore archívnictva. Štvrté poschodie na Šafárikovom námestí! 
Manderlák a kaviareň Grand na jeho prvom poschodí. To bola malá os života v Bratislave. 

Nasleduje popis atmosféry 50-tych rokov na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského a pomery na Katedre dejín a archívnictva. Najprv je to časť o študentskom 
živote a aklimatizácii na „veľkomestské“ pomery. Je otázne, či by aj dnes medzi študentmi 
bodovala barmská hymna. Ďalšia časť je venovaná najmä profesorovi Alexandrovi Húščavovi 
(ktorý sa však nevytratí ani z nasledujúcich subkapitol). Možno až prirýchlo sa autor prehupol 
do doby svojho pedagogického nasadenia. Možno skutočne málo popísal nepríjemnosti tejto 
doby, čo – to však naznačil. Zaujímavé sú potom peripetie so získavaním akademických 
titulov. V subkapitole Študenti J. Novák popisuje svoje pedagogické skúsenosti, ktoré sa 
v tomto momente nakrátko prepojili s pamäťou autora tohto príspevku. Iste nie je jediný, 
kto si spomína na slová „Bela, dei gratia rex...“ Od týchto anonymných más či archivárov, 
či všetkej možnej „zmesky“ potom zvýraznil niekoľko zaujímavých študentských postáv a ich 
príbehov. 

Predposledná kapitola (posledná kapitola J. Nováka) potom obsahuje všeobecný odkaz 
a líniu jeho myslenia, ale i kľúč k jeho záujmu o heraldiku. Opäť nejde (aspoň pre jeho 
žiakov) o celkom neznáme fakty a vskutku zaujímavé bolo, že keď sme sa počas jednej 
konferencie mali možnosť zoznámiť s pražskými archivármi, pri neformálnom večernom 
stretnutí bolo iste šokom prejdenie z obligátnej češtiny do slovenčiny, ale aj to, že táto časť 
publika spomínané historky skutočne poznala a ovládala. Veď prednášky sa často venovali 
etickým problémom – spomeňme príhodu, keď študent sfalšoval všetky podpisy pedagógov 
v indexe a prosil o mlčanie J. Nováka, ktorý prišiel na to, že ten jeho nie je v poriadku. 
Prípadne keď sa istý činovník po akademickom povýšení odmietal voziť vo výťahu inak ako 
sám a tiež sústavne nosil na krku reťaz ako odznak svojej hodnosti. 

Obľúbenou agendou bola i kritika „pseudoheraldiky“, ktorá sa ako dobrý spôsob 
obohatenia stále rozmáha, a hoci jej boom je už zrejme za zenitom. Aj v knihe sú opísané 
niektoré z konkrétnych prípadov tvorby „nového“ erbu. V texte nájdeme aj historku o múmii 
na Krásnej Hôrke a (márnom?) boji s legendou. Celkovo táto časť pootvára dvere 
k pochopeniu jednak bádania v heraldike, špecifických „dobových“ problémov a podnetov, 
ako aj konkrétnych postupov, vypovedá (bez toho aby chcela byť vzorom) o medziľudskom 
jednaní, ktoré môže byť niekedy veľmi problematickým. Posledné zmienky kapitoly sú 
venované rodine J. Nováka ako príslovečnej 13. komnate. 

Práce tohto typu sú obrazom ich hlavného protagonistu. Tak je to aj v tomto prípade, 
čitateľ sa o ňom dozvedá toľko, koľko si autor pamätí želá. Aj tak však pamäti odkrývajú 
nebývalé dimenzie poznania osobnosti, zvlášť pre ľudí, ktorí ju nepoznajú, alebo nemali 
možnosť bližšie spoznať. Vypovedá súčasne niečo o mantineloch a striktnosti hlavného 
protagonistu, čo sa pre dnešnú (ne)výchovou postihnutú generáciu raz bude zdať 
i neuveriteľným. Akokoľvek sa dívame na opísané osudy a čriepky zo života, nemôžeme sa 
ubrániť skutočnej svojskosti pohľadu na mnohé témy. Výklad, skutočný výklad (čo je zrejme 
deformácia každého pedagóga ako takého) je však tak intímny a osobný, ako si ho iste 
pamätajú aj tí, ktorí s J. Novákom prišli do styku či už ako žiaci, alebo kolegovia a priatelia. 
Zvlášť si treba ceniť a určite hlbšie premyslieť niektoré skryté a nenásilné odporúčania 
k forme pedagogickej práce, či praktickým metódam bádania, tvorby publikácií a podobne. 

Posledná kapitola J. Roháča predstavuje pohľad zvonka, z inej perspektívy, a tak 
potom celému procesu brúsenia diamantu vo finále dodáva lesk. Je to doslov na požiadanie, 
no iste svojský, pretože vlastne v hoci redukovanej podobe tiež predstavuje malé pamäti. 
Na začiatku ponúka malý pohľad do kuchyne tvorby tejto knižky, pričom medziautorská 
a následná autorská úvaha o podobe a funkcii pamätí trochu pripomína úvodný vstup tejto 
anotácie. Vlastne ani žiadnu anotáciu nie je treba, pretože je už obsiahnutá práve na tomto 



HISTORIA NOVA  7 

 108

mieste (s. 115-125), vo forme citlivého zhrnutia. Vypovedá nielen niečo nové o J. Novákovi, 
ale zreteľný je tu i kus J. Roháča. (Ťažko definovať ktorý.) Doslov má však svoje 
opodstatnenie, pretože tu iný intelekt spriadol nite v predchádzajúcom texte napísané, 
naznačené i nenapísané, ktoré práve dopĺňa. Text je aj apoteózou učiteľa žiakom, v podstate 
ten istý intímny vzťah, aký nájdeme medzi A. Húščavom a J. Novákom, musíme 
predpokladať medzi J. Novákom a J. Roháčom. Je to zásadné o to viac, že dnešný systém 
takéto reťazenie a vytváranie istej „školy“, ako to bolo kedysi bežné, nepodporuje. Prezradil 
o ňom možno viac, než by chcel o sebe napísať on sám – sú veci, ktoré človek na sebe buď 
nevidí, alebo nemôže vidieť. 

V závere podobných príspevkov ako je tento sa obyčajne píše, že je práca úspešná, 
alebo hodná nasledovania. Bez toho, aby sme takéto hodnotenia spochybňovali, radšej 
napíšeme, že práca je taká, aká je a je to tak dobre. Snáď niekoho (ako nás) navnadí spísať 
vlastný beh života. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
BOIA, Lucian. Rumunsko – krajina na hranici Európy. 
Bratislava: Kalligram, 2012, 272 s., ISBN 978-80-8101-651-6. 
 
Jana Bauerová (rec.) 
 

Slovenský preklad práce popredného profesora Bukureštskej univerzity L. Boia bol 
vypracovaný na základe jej tretieho, rumunského vydania. Publikácia vznikla na priamu 
žiadosť jedného z londýnskych knižných vydavateľstiev ešte v roku 2001, takže jej vôbec 
prvé vydanie vyšlo v anglickom jazyku a jej výklad končil rokom 2000. K slovenskému 
čitateľovi sa dostáva už rozšírená verzia práce, ktorá mapuje dejiny Rumunska až 
do 1. januára 2007, teda do vstupu Rumunska do Európskej únie. Autor v úvode práce 
upozorňuje, že jeho zámerom bolo prezentovať svoju rodnú krajinu takú, akú ju vidí on, 
a teda ide o jeho osobnú interpretáciu, nevyhnutne čiastočne subjektívnu a neúplnú. 

Autor si zvolil, pre monografie štátov, netypické členenie textu, pri ktorom sa 
nepridŕžal chronologickej následnosti, ako to býva zvykom, ale utvoril si vlastné tematické 
okruhy, vychádzajúc zo špecifík rumunských dejín. Predstavil Rumunsko v nasledovných 
ôsmich kapitolách: Pohľad na mapu, Latinský ostrov, Ako vzniklo Rumunsko, Rumunský 
komunizmus, Medzi minulosťou a budúcnosťou, Rumuni a cudzinci, Pohľad do panteónu 
a Prechádzka po Bukurešti. Už pri letmom pohľade na názvy jednotlivých kapitol je čitateľovi 
zrejmé, že autor zameral svoju pozornosť na problémy, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili 
obraz minulého i súčasného Rumunska. 

Ako vyplýva i z názvu publikácie autor považoval za jeden z rozhodujúcich faktorov 
vplývajúcich na vývoj Rumunska jeho geografickú polohu. Rumunské územie bolo 
priestorom okrajovým, a zároveň priestorom stretu civilizácií, čo podmienilo rozdielny vývoj 
jednotlivých oblastí. Z geopolitického hľadiska zhodnotil autor rumunské územie v prvej 
kapitole Pohľad na mapu, súčasťou ktorej je i základná charakteristika etnickej, sociálnej 
a religióznej skladby jednotlivých regiónov Rumunska. Zameral sa pritom najmä na vývoj 
národnostného zloženia oblastí, pre ktoré boli v minulosti typické národnostné spory 
a konflikty na diplomatickom, ale i bojovom poli. Už samotný názov kapitoly, a teda 
samozrejme i jej obsah, evokuje v čitateľovi potrebu študovať text skutočne s „pohľadom na 
mapu“, avšak sprievodný obrazový materiál na tomto mieste chýba. Zatiaľ čo mapy 
rumunského územia v jednotlivých historických obdobiach by poukázali na jeho periférny 
charakter, tak zaradenie mapy rumunských regiónov do kapitoly považujeme, s ohľadom 
na jej charakter, za nevyhnutnosť. 

Vzhľadom na mimoriadny záujem Rumunov o ich pôvod – podľa autora až taký 
intenzívny, že minulosť je pre nich v mnohých situáciách dôležitejšia ako budúcnosť – 
venoval objasneniu genézy rumunského národa samostatnú kapitolu Latinský ostrov. Cesta 
Rumunov k poznaniu ich pôvodu mala zaujímavý priebeh a ani dnes nemožno tvrdiť, že by 
dospeli k jednotnému záveru. V 18. a prvej polovici 19. storočia rumunskí bádatelia svorne 
hľadali dôkazy a vypracovávali teórie na potvrdenie čisto latinského pôvodu Rumunov. Ich 
viera v skutočnosť, že sú priamymi potomkami Rimanov, ich priviedla k orientácii 
na západný svet. Od polovice 19. storočia sa, v súvislosti s politickým a intelektuálnym 
dozrievaním rumunského národa, a zároveň s profesionalizáciou historiografie a jazykovedy, 
presadzuje teória dácko-rímskeho pôvodu Rumunov. Autor sa domnieva, že Rumuni sa 
v tomto období národne vyvinuli a prestali pociťovať potrebu odvolávať sa na civilizačne 
vyspelejších Rimanov. V 20. storočí napokon došlo k odklonu od myšlienky latinského 
pôvodu Rumunov a v radoch mladých pravicovo orientovaných intelektuálov je prijímaný 
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nový extrém – výlučne dácky pôvod rumunského národa. O niečo neskôr prevzal túto ideu 
v mierne pozmenenej forme i rumunský komunizmus. Autor vskutku právom označil teórie 
oboch skupín za pseudohistorické, ničím nepodložené tézy, pripomínajúce mytológiu a ich 
tvorcov a šíriteľov obvinil z vytvárania imaginárnej minulosti. 

Nevšedným, ale pozoruhodným spôsobom, ktorému nemožno odoprieť logickosť, hoci 
by len sotva dokázal uzmieriť proti sebe stojace strany, sa autor vyrovnal s otázkou kontinuity 
osídlenia územia súčasného Rumunska rumunským národom. Tvrdí, že v podstate nezáleží 
na tom, ktorá teória je správna a pravdivá, pretože aj keby bola kontinuita rumunského 
osídlenia na rumunskom území vyvrátená, nič by sa nezmenilo. Nebolo by možné presunúť 
Rumunov tam odkiaľ prišli, tak ako nie je možné presunúť Maďarov za Dunaj, či Američanov 
späť do Európy. V zásade možno súhlasiť s autorovým konštatovaním, že spory ohľadom 
kontinuity osídlenia rumunského územia, nech by už dospeli k akýmkoľvek záverom, nemôžu 
zmeniť súčasnú mapu Európy. Na druhej strane s myšlienkou, že riešenie týchto otázok sa 
preceňuje, sa z historického hľadiska nemožno stotožniť. 

V rámci kapitoly o pôvode Rumunov autor analyzoval i rumunský jazyk a zhodnotil 
príčiny a mieru vplyvu jednotlivých jazykov na vývoj a slovnú zásobu rumunčiny. 
Nepochybuje o tom, že rumunský jazyk je jedným z najoriginálnejších románskych jazykov, 
keďže sa vyvíjal odtrhnutý od ostatných krajín používajúcich románske jazyky. Geografický 
faktor skutočne zohral pri formovaní rumunského jazyka dôležitú rolu a mal za následok 
prienik slovanských, maďarských, tureckých a gréckych prvkov do rumunčiny, čo jej dodalo 
exotický charakter. 

V kapitole Ako vzniklo Rumunsko autor zmapoval dejiny rumunského územia 
predovšetkým od zrodenia Valašska a Moldavska v 14. storočí, nakoľko k obdobiu 
od prelomu letopočtov do polovice 13. storočia sa zachovali len ojedinelé zmienky. 
Ku konštituovaniu rumunských štátov došlo pomerne neskoro, čo malo za následok značné 
zaostávanie historického vývoja, ešte znásobené nestabilitou plynúcou z absencie reálneho 
systému následníctva. Nasledovali roky cudzej nadvlády a okupácie, ktoré spôsobili, 
že do 19.  storočia vstúpili Rumuni v žalostnom stave. Obdobie rokov 1821 – 1866 bolo 
rozhodujúcou érou rumunských dejín a prinieslo zjednotenie rumunských kniežatstiev, vznik 
Rumunska s hlavným mestom Bukurešť a vyvrcholilo príchodom nového vládcu Karola 
de Hohenzollern-Sigmaringen. Karol I. premenil pomocou svojej nemeckej disciplíny, 
dôslednosti a systematickosti, ktoré podľa autora nepatrili k práve charakteristickým 
vlastnostiam Rumunov, druhoradé Rumunsko na najväčšiu, najľudnatejšiu a najstabilnejšiu 
krajinu na Balkáne. Toto, podľa autora, jediné skutočne vyvážené obdobie v rumunských 
dejinách bolo však od počiatku poznačené rakúsko-uhorským vyrovnaním, ktoré prisúdilo 
Sedmohradsko Uhorsku. 

V čase prvej svetovej vojny sa snaha Rumunov vytrhnúť Sedmohradsko spod 
maďarského panstva stala priamou príčinou vstupu Rumunska do vojny na strane Dohody. 
Následne sa autor zamýšľa nad pozitívami a negatívami rozdelenia strednej Európy a vzniku 
nových štátoch, vrátane Veľkého Rumunska. Autor označil Rumunsko v medzivojnových 
hraniciach za štát etnicky jednoznačne koherentnejší než boli medzivojnové Československo, 
Poľsko či Juhoslávia. Avšak početné národnostné menšiny žijúce v tomto období 
v Rumunsku – Maďari, Nemci, Bulhari a ďalší, z ktorých mnohí sa dostali do Rumunska 
práve pripojením jednotlivých území po roku 1918 – autorove tvrdenie o koherentnosti 
rumunského územia do istej miery spochybňujú. V čase odstúpenia južnej Dobrudže 
Bulharsku, v roku 1940, samotní Rumuni bez väčších problémov uznali bulharské osídlenie 
tejto oblasti ako väčšinové. Na území odstúpenej časti Sedmohradska bola situácia odlišná, 
50 % jej obyvateľstva tvorili Rumuni, ktorí sa zo dňa na deň ocitli v Maďarsku, ale i Maďari 
a Sikuli mali na území nezanedbateľné 37 %-né zastúpenie, takže etnická situácia Rumunska 
bola prinajmenšom komplikovaná. Napokon i autor pripúšťa, že výsledky prvej svetovej 
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vojny boli pre Rumunsko síce triumfom, ale takým, ktorý skrýval mnohé úskalia. Navyše 
takto formulované tvrdenie vyznieva tak, akoby autor chcel čitateľovi naznačiť, že rozpad 
ČSR, Poľska alebo Juhoslávie bol oprávnenejší než oklieštenie Rumunska. Pritom je 
nepochybné, že hoci išlo o mnohonárodnostné štáty s vnútornými problémami z toho 
vyplývajúcimi, zásah do ich územnej integrity sledoval v prvom rade nemecké ciele a až 
potom vyriešenie menšinových sporov. 

Významnou postavou medzivojnového obdobia v Rumunsku bol, vzhľadom na svoje 
postavenie málo zdržanlivý, panovník Karol II. Pri opise Karolovej cesty k nastoleniu 
kráľovskej diktatúry autor opomenul, z hľadiska ďalšieho vývoja, pomerne významnú 
skutočnosť. Karol, pod vplyvom svojej túžby stať sa neobmedzeným vodcom krajiny, 
oportunisticky kalkuloval vo svojich plánoch aj s využitím podpory extrémistickej 
organizácie Železná garda, ktorej odmietavé stanovisko sa pre jej vodcu i mnohých jej členov 
stalo osudným. Príslušníci organizácie sa potom podieľali na zosadení Karola z trónu. 
Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa vyostril maďarsko-rumunský pomer a vyžiadal si 
diplomatický zásah veľmocí známy ako Druhá viedenská arbitráž, ktorá zavŕšila kolaps 
Veľkého Rumunska, pád Karola II. a nástup generála Antonesca k moci. Autorove 
konštatovanie, že výsledok arbitráže bol do istej miery odplatou Nemecka a Talianska 
za frankofilskú a anglofilskú politiku Rumunska v predchádzajúcich rokoch, je opodstatnené 
a správne, ale zároveň trocha zjednodušené. Nemci síce skutočne nevedeli Rumunom 
zabudnúť ich spoluprácu so západnými mocnosťami v prvej svetovej vojne i v 
medzivojnovom období a príležitostne im to aj dávali najavo, ale počas viedenských rokovaní 
zohralo rolu viacero faktorov a je otázne, či by arbitri rozhodli v prípade germanofilskej 
orientácie Rumunska inak. Predovšetkým Nemecko totiž arbitrážou sledovalo udržiavanie 
trvalých sporov a súperenia o jeho priazeň medzi Maďarskom a Rumunskom, ktoré potom 
mohlo podľa potreby využívať vo svoj prospech. 

Príklon Rumunska k mocnostiam Osi počas druhej svetovej vojny autor považuje 
za jeho jedinú možnosť, a nemýli sa, nakoľko druhá alternatívna – spolupráca so Sovietskym 
zväzom – nenachádzala podporu ani medzi demokraticky orientovanými Rumunmi vzhľadom 
na tradične chladný rumunsko-sovietsky/ruský vzťah. Napokon ZSSR pripravil Rumunsko 
o Besarábiu a severnú Bukovinu, ktorej sa Rumuni nemienili vzdať natrvalo a dokázali to 
i svojou účasťou v bojoch na východnom fronte. Hlavným cieľom Rumunov vo vojne bolo 
teda nepochybne opätovné získanie Besarábie a Bukoviny. Avšak po jeho splnení pokračovali 
rumunské vojská ďalej na východ už s novým cieľom – porážkou boľševizmu – ako 
skonštatoval i autor. Čo ale neuviedol, je fakt, že Rumuni bojovali za Dnestrom hnaní nielen 
túžbou po boji proti boľševizmu a porážke ZSSR, ale, a to najmä potom, čo sa nemecké sľuby 
o rýchlej porážke ZSSR nenaplnili, boli skôr hnaní Nemcami a snahou zavďačiť sa im, 
pričom odmenou malo byť prinavrátenie Sedmohradska. Napriek vidine opätovného získania 
území stratených v roku 1940 v prospech Maďarska, bola nemalá časť rumunskej verejnej 
mienky proti účasti rumunskej armády na bojoch za riekou Dnester, kde koniec koncov 
Rumunsko nemalo žiadne záujmy. Pre svoje spojenectvo s Nemeckom napokon prišlo 
Rumunsko po vojne o Besarábiu a severnú Bukovinu znova. 

Osudy Rumunska po druhej svetovej vojne sledoval autor v kapitole Rumunský 
komunizmus, pričom sa pokúsil vystihnúť najmä špecifiká komunizmu v krajine. Paradoxom 
bolo už samotné presadenie sa komunizmu v Rumunsku, nakoľko išlo o vyslovene agrárny 
štát s nepriaznivým postojom k ZSSR. Prirodzene najväčšou mierou k tomu prispel postup 
Červenej armády na rumunské územie, avšak časť obyvateľstva komunistická ideológia 
skutočne zaujala. Zvlášť špecifickú formu nadobudol rumunský komunizmus v Ceausescovej 
ére charakteristickej extravaganciou a modernizmom, ale i krokmi nevídanými v sfére vplyvu 
ZSSR, akým bolo napríklad oficiálne a verejné odsúdenie obsadenia Československej 
socialistickej republiky vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Zaujímavým znakom 
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rumunského komunizmu bola takmer úplná absencia aktívnej revolty, disidentov 
či samizdatovej literatúry. Výklad o rumunskom komunizme, ktorý ukončila krvavá 
revolúcia, autor uzatvoril bilanciou dedičstva komunizmu. 

Výstižný a veľavravný názov – Medzi minulosťou a budúcnosťou – vybral autor 
pre kapitolu venovanú novodobým dejinám, resp. postkomunistickému obdobiu Rumunska. 
Vývoj v Rumunsku po roku 1989 bol totiž charakteristický pomalým, problémovým 
a nekompetentným zavádzaním reforiem. S nástupom nového milénia ovládla politický život 
v Rumunsku vidina vstupu do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Pozoruhodné 
postrehy o natureli moderného rumunského človeka autor priniesol v podkapitole Niekoľko 
zvláštností. Medzi zvláštnosti v charaktere Rumunov by bolo zrejme možné zaradiť aj ich 
postoj k cudzincom, ktorý autor rozanalyzoval v samostatnej kapitole Rumuni a cudzinci. 
Autor, sám rumunskej národnosti, pritom hodnotí vzťah Rumunov k cudzincom pomerne 
kriticky. Dospel k záveru, že Rumuni pripisujú cudzincom hlavne záporné vlastnosti, vnímajú 
v prvom rade ich inakosť a často ich pokladajú za pôvodcov všetkých ťažkostí rumunského 
národa. Osobitnú pozornosť obrátil autor na vzťah Rumunov a Židov, pričom otvorene 
priznal, že antisemitizmus sa v minulosti v Rumunsku nepochybne vyskytoval. Na druhej 
strane odmietol interpretácie, podľa ktorých patrilo Rumunsko už od stredoveku 
k najantisemitickejším krajinám vôbec. Neospravedlňuje likvidáciu Židov počas 
Antonescovho režimu, ale stavia sa proti tomu, aby sa všetko, čo odznie v jeho prospech, 
a priori vnímalo ako antisemitské a antidemokratické. Tento autorov prístup možno hodnotiť 
nielen ako správny, ale z istého uhla pohľadu dokonca ako odvážny, a najmä skutočne 
historický, nakoľko je úlohou historika posudzovať osobnosti dejín komplexne a bez zaujatia. 
Takýto prístup si autor zvolil aj k osobe Antonesca, pričom nehodnotí len jeho negatívne činy 
a ich dôsledky, ale snaží sa poukázať aj na jeho pohnútky a možnosti. Namieste je 
poznamenať, že uplatnenie rovnakého prístupu pri hodnotení niekdajších nedemokratických 
režimov a ich vedúcich osobností, by si vyžadovala i slovenská historiografia. 

Komplikovaný vzťah v minulosti dlhodobo pretrvával aj medzi Rumunmi a Maďarmi 
a určité konflikty sa z času na čas objavujú i v súčasnosti. Autor vidí možnosť definitívnej 
normalizácie rumunsko-maďarského pomeru, ale aj pomeru k ostatným menšinám, 
v nastúpenej európskej integrácii. Verí, že zjednotená Európa, v ktorej nikto nebude tvoriť 
väčšinu, natrvalo vyrieši problém menšín. Táto autorova vízia vyznievala už v čase vstupu 
Rumunska do Európskej únie príliš optimisticky a vyznieva tak i dnes. Pod vplyvom 
podobných, ale aj iných vidín však vstupovali do EÚ mnohé štáty, a hoci od vstupu 
niektorých z nich do Únie uplynulo desaťročie, ich problémy s určitými menšinami sa nielen 
nezmiernili, ale sú ešte vypuklejšie. 

V úvode kapitoly Pohľad do panteónu autor sklamane skonštatoval, že Rumunsko je 
vo svete známe predovšetkým dvoma menami – Dracula a Ceausescu – čo nie je práve 
lichotivý výber a vrhá na krajinu nepríjemný tieň. A nielen to. Stotožňovanie fiktívnej 
negatívnej postavy Draculu so skutočným rumunským kniežaťom, národným a politickým 
symbolom Rumunov, Vladom Tepešom ich neteší, ale, ako píše autor, dokážu sa nad to 
povzniesť kvôli rozvoju turizmu. Priestor v práci dostali prirodzene i pozitívne vnímané 
rumunské osobnosti ako napríklad kráľovná Mária, jedna z mála rumunských žien, ktorej sa 
dostalo patričného uznania. Rumunská veda sa môže pochváliť i viacerými významnými 
historikmi, autor sústredil svoju pozornosť na obdivuhodne aktívneho a činorodého profesora 
všeobecných dejín Nicolaeho Iorgu a ďalších. V súvislosti s výpočtom významných 
rumunských osobností autor odhalil jednu z mnohých frustrácií Rumunov, ktorá spočíva 
v presvedčení, že svet neprávom ignoruje ich zásluhy. Do istej miery sa s týmto presvedčením 
i sám stotožňuje, no myslí si, že Rumuni by nemali ľpieť na uznaní sveta, ale snažiť sa 
napraviť a odstrániť nedostatky rumunskej spoločnosti. Autor venuje v kapitole pozornosť 
nielen samotným historickým osobnostiam, ale aj tomu, ako cez ne svet nahliada 
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na Rumunsko, a ako na ne nahliadajú Rumuni sami, čím posúva výskum rumunských dejín 
za bežné hranice, stanovené všeobecne uznávanými názormi historikov. 

V záverečnej kapitole práce – Prechádzka po Bukurešti – sa autor zaoberal premenami 
hlavného mesta v priebehu dejín a dospel k záveru, že Bukurešť sa rozvíjala potlačením svojej 
minulosti. Z „malého Paríža“ na začiatku 20. storočia sa tak pod vplyvom budovateľskej 
stratégie komunizmu vytratili nielen viaceré architektonické skvosty, ale aj jeho duch 
a atmosféra. Na tomto mieste viac ako inde v práci cítiť ako veľký nedostatok absenciu 
obrazovej prílohy, ktorá by ilustrovala premeny Bukurešti v čase. Jej zaradenie do práce by 
zároveň prispelo k propagácii Bukurešti, ktorá síce nepatrí k vyhľadávaným turistickým 
destináciám, ale i po deštruktívnych architektonických zásahoch z minulosti má turistom čo 
ponúknuť, a napokon nielen „staré“ je zaujímavé. Napríklad pri pohľade na budovu 
bukureštského parlamentu by boli pravdepodobne mnohí turisti prekvapení. A to najmä tí, pre 
ktorých sú rázovité obce ukryté v ohromujúcich transylvánskych vrchoch len zaostalými 
východoeurópskymi dedinami, a tak vidia celé Rumunsko. 

Práca L. Boia Rumunsko – krajina na hranici Európy nie je typickou monografiou 
jednej krajiny. Vyzdvihnúť treba najmä originalitu autorovho prístupu k historickým 
problémom. Skúmanú problematiku približuje čitateľovi formou odborného výkladu 
kombinovaného s esejistickými prvkami a prvkami reflexie, pričom ostáva zachovaná 
vedeckosť textu. Z odborného hľadiska prináša autor nový pohľad na niektoré otázky 
rumunských dejín, ale miestami sa pritom dopúšťa určitého zjednodušenia veci. Autor odolal 
pokušeniu neobísť žiadnu významnejšiu udalosť či osobnosť v rumunských dejinách, a tak sa 
vyhol prílišnému zaťaženiu textu rozsiahlou faktografiou. Výsledkom je vyvážený, 
dynamický a čitateľsky príťažlivý výklad, opierajúci sa o vhodne vybrané fakty a zasadený 
do širšieho historického kontextu. Samozrejme o zaradení, resp. nezaradení niektorých 
informácií do textu by sa dalo možno polemizovať, ale autor si ako cieľ vytýčil prezentáciu 
svojho osobného pohľadu na rumunské dejiny, čo mu dáva právo selekcie faktov podľa 
vlastného uváženia. Toto právo autor plne využil a dosiahol pozitívny výsledok. Podarilo sa 
mu zostaviť publikáciu nielen o Rumunsku, ale aj o rumunskom národe. Nech už píše 
o ktoromkoľvek období v dejinách Rumunska, ľudský faktor je všadeprítomný. Autor nielen 
ako historik rumunských dejín, ale v prvom rade ako Rumun, veľmi autenticky zachytil 
pocity, postoje a spôsob myslenia rumunského národa. Neštítil sa otvorene a kriticky hovoriť 
ani o jeho negatívnych vlastnostiach, chybách, komplexoch či frustráciách, čím umožnil 
čitateľovi nazrieť hlboko do mentality Rumunov a možno i čiastočne pochopiť ich dejiny, 
konanie a životnú filozofiu. Grafická podoba práce spĺňa štandardné kritériá, ale charakter 
niektorých jej častí by si vyžadoval doplnenie obrazovej prílohy napriek tomu, že by to 
zvýšilo náklady vydavateľstva a tým i konečnú cenu knižnej publikácie, na ktorú dnes autori, 
žiaľ, musia zvlášť prihliadať. Nakoľko slovenský čitateľ má k dispozícii len veľmi 
obmedzené množstvo odborných prác o súčasnom a minulom Rumunsku, rozhodnutie 
preložiť dielo do slovenského jazyka treba skutočne oceniť. Recenzovaná práca je moderným 
pohľadom na krajinu, pre slovenského čitateľa geograficky a historicky nie príliš vzdialenú, 
ale predsa akosi zabudnutú. 
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HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa. 
Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s., ISBN 978-80-556-0880-8. 
 
Peter Podolan (rec.) 
 

I keď názov práce spolu s podnázvom navodzuje dojem, že bude venovaná iba týmto 
dvom postavám (či ich typu) z prostredia cisárskeho dvora, v skutočnosti je celý koncept 
oveľa širší – kým sa totiž čitateľ dostane k sľubovaným pamätiam cisárskeho lokaja 
slovenského pôvodu, nenásilne sa dozvie skutočne veľa podrobností o vzťahu slúžiacich a ich 
pánov, navyše nie abstraktne, ale v rámci ilustrácie na konkrétnom príklade. Neponúka tak iba 
dva príbehy (a ich modifikácie), ale doslova desiatky osudov, z ktorých je jeden zaujímavejší 
či bizarnejší ako druhý. Imperiálna atmosféra je však pomyselným zlatým klincom. 

Práca sa venuje z rozličných uhlov problematike „služobníctva“ na prelome 19. a 20. 
storočia a hoci niektoré veci iba naznačuje, s ohľadom na naformulovanie tém je už v tomto 
bode prínosná. Druhú rovinu by bolo možné nazvať vzťahom sluhu/slúžky resp. závislej 
osoby a jej pána/panej. Do tretice možno hovoriť o obraze „veľkých dejín“ či známych 
osobností očami „malej“ postavy. K spomínaným prvkom treba pripočítať fakty aj z okruhu 
ženských dejín, sociálnych tried a ich života, sexuality a prenikania pokroku. 

Hoci takto stručne popísaný obsah práce možno vzbudzuje nedôveru z „preplnenosti“, 
v skutočnosti na seba témy prirodzene nadväzujú a napriek veľkorysým rezom spoločnosťou 
stále priamo súvisia so svojou dobou. Mix informácií a prístupov iba prirodzene vytvára obraz 
hĺbky skutočnosti danej doby. 

Je samozrejmé, že kniha bola koncipovaná tak, aby mohla osloviť širšiu verejnosť – 
obsahuje množstvo obrazových príloh, čitateľsky je mimoriadne prívetivá. Po faktografickej 
stránke je to však práca dobrej vedeckej kvality (pričom v tomto prípade je aj ľahké pero 
majstra historika prínosom), ponechala si totiž redukovaný poznámkový aparát a niektoré 
rýdzo odborné momenty. Ojedinelé uchopenie niektorých tém a najmä spôsob spracovania 
a výkladu ukazujú, že i odborná kniha môže byť exkluzívna, pekná a ľahko čitateľná. 

Pristaviť sa musíme i pri vzhľade práce – stretávame sa s pokusom štylizovať jej vizáž 
v duchu pôvodného archívneho dokumentu, ktorým boli v tomto prípade najmä pamäti. 
Zahnednutá obálka plná voľných listov, previazaná zlatou šnúrou – to všetko má s ohľadom 
na osudy opísané v knihe aj symbolický význam. Čo poteší ešte viac, je skutočnosť, 
že pod takouto vrchnou papierovou obálkou sa nachádza ešte tvrdý lesklý obal knihy 
s identickým motívom. Úvodné dvojstránky každej kapitoly sú navyše farebne graficky 
odlíšené, čo dojem ešte umocňuje, hoci ide iba o „zašednutie“ vlastné skôr archaickým 
xerokópiám. Tomuto nastaveniu (grayscale) sa približuje i bohatý obrazový materiál (okolo 
100 vyobrazení). Ide tak o dobové „situačné“ obrázky, fotografie osôb, ale i o nové 
„dokumentačné“ zábery dnešného výzoru s témami spojených miest a budov. Samostatnú 
pridruženú rovinu tvoria karikatúry (každá s vlastným ukrytým vlastným príbehom). Logicky 
je týchto vyobrazení ďaleko viac ako v základnej štúdii v Historickom časopise, kde sa 
objavil obrazový materiál vôbec po prvýkrát. 

Zaujímavé bolo i rozdelenie úloh dvoch autorov – kým Marián Bovan ponúkol 
„sólokapra“ v podobe unikátneho dokumentu – originálnych a doteraz neznámych pamätí 
„istého“ Antona Szmolena a pátral po jeho osude v rodnej Banskej Bystrici, diel neuveriteľne 
mnohovrstevnatého zahraničného výskumu pripadol Romanovi Holecovi (s. 7, 14). Ten sa 
postaral i o spísanie finálneho textu, pričom jeho charakteristický rukopis je opäť 
nezameniteľný. Ak by sme pátrali po genéze práce, narazili by sme na štúdiu rovnakých 
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autorov venovanú iba Antonovi Szmolenovi – tá dozaista tvorila pomyslený základ 
pri koncipovaní predloženej knihy.1 

Najprv sa budeme venovať obsahu jednotlivých kapitol v poradí, ako ich ponúka. 
Zaujímavý je dozaista už úvod práce, možno práve kvôli neformálnemu uchopeniu. Načrtáva 
niečo informácií o tvorbe samotnej práce, po prvý raz sú tu naznačené úvahy o objektivite 
memoárov. V prípade pamätí lokaja pritom ide o vzácnosť, pretože táto sféra zamestnania 
mala v rámci akéhosi kódexu lojality zostať navždy ukrytá. Pravda, v našom prostredí iste 
zohral svoju úlohu zánik rakúsko-uhorskej monarchie, nastolenie aspoň v niektorých 
okamihoch liberálnejších režimov nástupníckych štátov a konečne vyrovnávanie sa s c. a k. 
minulosťou. Zásadné boli isto i osobné ambície niektorých z pamätníkov, v zmysle 
odkrývania pozlátka alebo naopak budovania mýtu, kedy sa inak bezvýznamná osoba mohla 
zohriať v svetle reflektorov upnutých na „celebritu“. Úvod obsahuje aj komentované 
načrtnutie obsahu práce, „povinnú“ terminológiu – vysvetlenia týkajúce sa požívania titulov 
cisár a kráľ, formy prepisu mien. Na príklade mien Szmolen a Sztárayová je pritom možné 
sledovať zaujímavý jav, že prevzatím maďarskej transkripcie sa de facto snažili zachovať 
slovenský charakter (a význam) priezviska, totiž aby im ho pri pôsobení v maďarskom 
jazykovom prostredí neprznili „šušlaním“. Evidentné je to vlastne pri šľachtickom predikáte, 
pretože zemplínskym sídlom rodu Sztáray bolo – Staré. 

V prvej kapitole, delenej na bohaté podkapitoly, sa čitateľ dozvie mnoho o dnes 
polozabudnutom fenoméne služobníctva (aj keď porovnania s au pair, osobnými asistentmi 
a inými javmi súčasnosti sú namieste), o štatistikách tohto spôsobu zamestnania, príslušných 
právnych predpisoch, kodifikovaného výzoru rôznych pozícií služobníctva a ich uniformách, 
stereotypoch a pohľadoch na týchto ľudí, zahraničných guvernantkách, ale i bežnom živote 
služobníctva. Treba podotknúť, že ide vlastne o prehľad, pričom niektoré z naznačených tém 
by historiografia mala podrobnejšie spracovať. Pohľad modernej vedy na služobníctvo sa 
spomína i v závere druhej kapitoly (s. 106-109). 

Problematickým sa ukazuje vôbec uchopenie „služobníctva“ ako takého, pretože išlo 
podobne ako u spoločnosti o silne štrukturovanú skupinu ľudí, pričom jednotlivé „stupne“ 
toho mali pomerne málo spoločné (s. 17-18, 21). Aj v tejto časti práce sa ukazuje zatiaľ 
pomerne malý ponor súčasnej historiografie do problematiky. Autor sa tak vlastne zameral 
skôr na meštiansku spoločnosť a špecificky Budapešť. Vlastne úplne tu chýba (hoci je to 
prirodzené) nastavenie vidieckych foriem u zámožných sedliakov (paholci, „děvečky“). Je ale 
jasné, že si rozsah problematiky dobre uvedomuje (s. 21-22). V prípade slovenského 
služobníctva vo vzťahu k maďarskému prostrediu (s. 20) by bolo ešte zaujímavé pripomenúť 
zápisky Boženy Němcovej, ktorá zachytila módnu vlnu „exotických“ slovenských kuchárok 
v „lepších“ maďarských domácnostiach.2 Rovnako je zrejmé, že príručky venujúce sa kódexu 
lokaja a komorníka vznikli práve pre prestíž istých kruhov. Podobali sa im i iné manuály 
či predpisy, napr. z vojenského prostredia.3 Pri opise stereotypov autor siahol i po beletrii 
a výsledný obraz zachytáva viacero sekundárnych (často idealizovaných v negatívnom 
i pozitívnom zmysle či naivných) polôh vnímania obrazu lokaja/komorníka. K uvedeným sa 
natíska ešte jeden obraz – služba istého Jozefa Švejka svojim pánom – pravda zo samého 
konca dlhého 19. storočia. 

                                                 
1 HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život v maďarskej 
politike a kultúre. In Historický časopis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 401-429. 
2 „Také v domácnosti vede se všecko hlučně a bohatě; jen trochu možná paní musí mít „kucharku“ (což je skoro 
vždy Slovačka), „služku“(posluhovačku) a „fraucimerku“ (panskou); jsou-li děti, je třeba o několik víc; k tomu 
jsou ještě „kočiš“, „bíreš“(u volů), ženy jejich a ještě někdo, a tak je plný dům lidu, kteří překážejí jeden 
druhému a žádný vlastně nic nedělá.“ NĚMCOVÁ, Božena. Zpomínky z cesty po Uhřích. In Boženy Němcové 
Sebrané spisy. Svazek čtvrtý. V Praze : Nákladem kněhkupectví I. L. Kober, 1875, s. 371. 
3 HODIK, Milan – LANDA, Pavel. Jak císař pán nechodil pěšky. Praha : Naše vojsko, 2008, passim. 
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Ucelenejšie uchopenie by si určite zaslúžila i téma zahraničných pracovníkov 
v Uhorsku – či už išlo o švajčiarske „guvernantky“ (s. 33-35) či skutočné guvernantky. 
V prvom prípade sa naskytuje vysoká podobnosť so ženskou pracovnou silou z vidieka (pozri 
nižšie), ale i s dnešným módnym, no často smiešne redukovaným fenoménom 
oboznamovania detí predškolského veku s cudzím jazykom. V prípade skutočne vzdelaných 
guvernantiek (á la Jana Eyrová) by boli zase nesmierne zaujímavé porovnania s ich 
domovskou realitou, ako v práci zmienené dojmy Mary Elizabeth Stevensovej (s. 35-39). 
Napokon už rozmer fenoménu vychovávateľstva, ako bolo rozvinuté už pred 19. storočím, 
ukazuje i jeho etablovanie ako dočasného zamestnania mladých vzdelancov v prvej polovici 
19. storočia. Vtedy mal azda každý z nadaných študentov za sebou podobnú fázu. Spomeňme 
Juraja Palkoviča, Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, dlhodobejšie Františka Palackého. 
Postavenie v domácnosti pritom variovalo (porovnaj s. 67, zákon z r. 1876, §3a) – napr. 
Josefa Jungmanna hlboko urážalo, že síce nemusel jedávať v kuchyni so služobníctvom, 
ale dostával iba cínový, nie strieborný príbor ako ostatní členovia rodiny. 

Trochu obmedzený, ale pre potreby práce dostačujúci charakter má subkapitola 
reprodukujúca zážitky z pamätí slovenskej slúžky Pavly Cebocliovej, ktoré vyšli i knižne. 

Odvrátenú tvár spoločnosti predstavuje subkapitola venovaná sexuálnej línii vzťahov 
(najmä k slúžkam). Aj keď iba naznačená, je tu rozkreslená skutočne nechutná prax, ktorú 
dobová „mravná“ spoločnosť lepších kruhov mlčky tolerovala (opäť tie súčasné paralely!). 
Situácii napomáhal neustály prílev ženskej pracovnej sily z vidieka do miest a po „použití“ sa 
nešťastníčky ocitali (neskôr aj s plačúcim uzlíčkom) na ulici. Návrat domov, na vidiek bol 
kvôli ešte neľútostnejšiemu „mravnému“ prostrediu dediny nemožný, a tak sa práve z tejto 
skupiny žien regrutovali prostitútky, bojujúce v mestách o úbohé živobytie. Kruh sa uzavrel. 
Masku treba strhnúť predovšetkým z „nóbl“ pôsobiacej šľachty, ktorá sa vďaka tradičným 
privilégiám nie často ako skôr typicky správala ako najzvrhlejšie. Týkalo sa to aj 
najdistingvovanejších pánov. Zápletka Záborského Najdúcha sa opakovala nespočetnekrát 
(i cez „iniciačné“ rituály). Aj keď garde mohlo byť aj obrátené, je iba ťažké hodnotiť, v akej 
„fáze“ uvedomenia si fungovania systému ho ženy dokázali využiť v svoj prospech. Náhľady 
na mravný vidiek a skazené mestské prostredie, akokoľvek stereotypné a v slovenskej 
literatúre sa opakujúce až do polovice 20. storočia, sa žiaľ zakladali na niekoľkogeneračnej 
smutnej realite.4 Na druhej strane ale morálka vidieka nebola o nič pokryteckejšia než 
mestách, takže jej protežovanie je neobjektívne (s. 16). 

V závere kapitoly sa dozvedáme o neviditeľnej služobníckej rovine krásy cisárskeho 
dvora, pričom ani tomuto prostrediu sa vyššie spomenuté javy nevyhýbali. Pravda, opäť ide 
o prehľad a špecializované práce určite problematiku spracovávajú podrobnejšie. 
Na ilustráciu je tu opísané nie celkom normálne správanie sa viacerých príslušníkov z rodov 
nobility i korunovaných hláv. Prehľad zmien po roku 1918 by opäť mohol byť oveľa širší 
(s. 65-67). Napriek právnym zmenám však nemožno očakávať zásadné zmeny v správaní, 
pravda presadil sa „meštiansky“ charakter zamestnávateľov. 

Druhá kapitola vykladá o živote dvorných dám, využívaných najmä ako spoločníčky 
vysoko postavených dám na dvore. Autor tu najprv opisuje náplň ich práce, aby mohol 
vysvetliť, prečo v istých intenciách aj táto kategória luxusných spoločníčok spadá do sféry 
služobníckeho pomeru. Veľmi výstižné je skutočne dobové „motto“ hovoriace 
o „prepychovej biede“ (s. 70). Podľa charakteru zamestnávateľky sa stav mohol podobať 
i reholi. Napriek tomu to bol jeden z najvyšších inštitútov, ktorý mohli (pravda starostlivo 
vyberané ženy) dosiahnuť. Za pozlátkou skrývali často bizarné príhody. Vskutku dvorné 
dámy často zostávali slobodné, pretože sobáš automaticky znamenal zánik služby, stratu 
postavenia (hoci nešlo o jednoduchý život). Napriek tomu sa niekedy dvorným dámam 
                                                 
4 Porovnaj BALÁŽ, Anton. Hriešna Vydrica. Bratislava : Marenčin PT, 2007, passim. Pozri i kontrast medzi 
skazeným mestom a mravným vidiekom v prózach Dobroslava Chrobáka. 
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či asistentkám podarilo uloviť dobrú partiu, ako to bolo v prípade nekonvenčného následníka 
trónu Františka Ferdinanda a Žofie Chotkovej, alebo v prípade vekovo nerovného a tajného 
sobáša bulharského excára Ferdinanda a jeho slovenskej spoločníčky Alžbety Brezákovej 
(tieto „sondy“ sú v práci podrobnejšie opísané). Tu Roman Holec zúročil svoje poznatky 
z predchádzajúcej monografie venovanej Koburgovcom.5 Avšak i dvorné dámy na dvore boli 
vystavené sexuálnym vzťahom, obyčajne veľmi podobného rázu ako u ich „chudobných 
príbuzných“ – obyčajných slúžok (pozri vyššie). 

Až teraz sa čitateľ dostáva k v názve deklarovaným spomienkam dvornej dámy (tretia 
kapitola). Toto rozprávanie sa začína od konca, a tak sa dozvedáme o (úspešnom) atentáte 
na cisárovnú Alžbetu a postupne sú rozpletané jej osudy, pričom nechýba ani portrét 
a psychologické pozadie života a činu atentátnika Luigiho Lucheniho. Úvaha nad akýmsi 
putom atentátnika a cisárovnej – vraha a obete je potom už iba príslovečnou čerešničkou 
na torte. Nasleduje charakteristika konkrétnych dvorných dám i ich demytologizácia, ktorej sa 
nevyhne ani „obľúbená“ panovníčka. Tu autor priamo v texte odkazuje na najzásadnejšie 
kritické práce o problematike (s. 130). 

Najväčší priestor je venovaný poslednej spoločníčke – dvornej dáme Irme 
Szatárayovej, ktorá mimochodom pochádzala z východného Slovenska, kde nakoniec v roku 
1940 i dovŕšila svoj život. Opäť ide o výklad jej spomienok, kde sa dozvedáme veľa 
o samotnej dvornej dáme, jej živote, ale z tejto opticky odlišnej pozície opäť aj o preslávenej 
„Sisi“. Samotné memoáre (1909) boli s ohľadom cisárovnu Alžbetu písané značne 
mýtotvorne. Niet sa čo čudovať, práve cisárovná a jej lesk predsa vrhal niečo odleskov 
i na dvornú dámu, predtým nulu v pozadí. 

Ak bol doteraz bližšie známy nejaký služobník cisára Františka Jozefa, bol ním 
dozaista jeho komorník Eugen Ketterl, ktorého pamäti vydané v roku 1929 priblížili cisára 
„v nedbalkách“. Teraz sa na základe unikátnych pamätí z roku 1934 môže k nemu pripojiť 
i Anton Szmolen, napriek preferovanej maďarskej úprave priezviska, Slovák a rodák 
z Banskej Bystrice. Hlavná postava tejto knihy sa zjavuje až zhruba v jej polovici 
a rozmotávanie jeho osudov, ale i hľadanie jeho charakteru je doslova vzrušujúcim zážitkom, 
pretože autor textu vedie čitateľa úmyselne zdanlivo slepými uličkami labyrintu, aby ho 
nakoniec priviedol na vyhliadku, z ktorej je možné vidieť všetko s nadhľadom a lepšie 
pochopiť (alebo sa aspoň zamyslieť). O charaktere memoárov pozri (s. 221-223). 

Prerozprávaním obsahu Szmolenových pamätí, bohato konfrontovaných s inými 
zdrojmi sa však opis jeho osudov iba začína. Toto je prirodzene najrozsiahlejšia časť práce. 
Jeho život tak autor sleduje od detstva, cez roky vo vojenskej uniforme, od vstupu do služieb 
cisárskeho dvora až po jeho nie celkom dobrovoľné opustenie služby. Cez optiku služobníka 
spoznávame i jeho pána a dozvedáme sa opäť mnoho o vrtochoch a pozitívnych i negatívnych 
črtách vtedajšej najvyššej spoločnosti okruhu korunovaných hláv, drobných aj veľkých 
radostiach a starostiach cisárskeho lokaja. Obrazy cisárových výjazdov, obľúbené manévre, 
všetky známe situácie môžeme sledovať zvláštnym pohľadom, očami priameho účastníka 
a navyše zvnútra. 

Autor sa však neuspokojil s takýmto prvoplánovým podaním, a tak je v samostatnej 
kapitole podaný virtuálny život „Smólena Tóniho“, ktorý sa vďaka zákonom na ochranu 
majestátu (spomeňme si na Antona Špelca – Ostrostrelca) stal zástupným symbolom 
viedenskej politiky, cisárskeho dvora i samotného Františka Jozefa. Teda aj hromozvodom 
všetkých týmto smerom smerujúcich negatívnych emócií a jeho zobrazenie nebolo nijak 
lichotivé. Prečo sa tak stalo, zostáva pre čitateľa tajomstvom až do nasledujúcej kapitoly. 
Maďarmi používané meno bolo úmyselne poslovenčené (Smolen), čo je jedným z ďalších 
paradoxov. Kapitolu tvoria početné karikatúry popredných uhorských humoristických 

                                                 
5 HOLEC, Roman. Coburgovci a Slovensko. Bratislava : Kalligram, 2010, 463 s. 
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časopisov, pričom text je akoby komentárom k ich obsahu. Navonok to vyzerá takto 
jednoducho – v skutočnosti sa za opäť ľahkým perom písaným textom skrývajú obrovské 
znalosti o dobe, politických témach, ktoré vírili vtedajšou spoločenskou mienkou a výsledky 
rovnice o niekoľkých neznámych čitateľ dostáva na striebornom podnose. O vriacej politickej 
scéne a názoroch maďarskej politiky na prelome 19. a 20. storočia sa nemožno dozvedieť 
lepším spôsobom. Načrtnutý je tu aj stručný úvod o funkcii, výzore, atribútoch a význame 
karikatúry (s. 225-226). Kapitola končí opisom posledných cisárskych komorníkov a zánikom 
cisárskeho dvora. 

Druhú kapitolu virtuálneho života by bolo možné nazvať i stretom vybájeného 
a reality, i so záverečným usadením na zem. Veď koľkí Slováci sa dočkali horúčkovitého 
úsilia maďarských dramatikov i hercov, aby ich stvárnili ako hlavné postavy v divadelnej hre 
(či skôr fraške), alebo sa dostali do populárnych piesní – aj keď išlo o skarikovanú postavu! 
V prípade karikatúry (s. 273) a výkladu k nej (s. 275) azda ide o nedorozumenie iného rázu – 
postava „vidiečana“ si pýta lístok a pokladník sa pýta či „na Tóniho Szmolena“ (predstavenie) 
a on odpovedá, že pre neho. Humor by tak vyplýval zo situácie podobnej známej scénke 
Felixa Holzmanna a Ivy Janžurovej – „Včera, dnes a zítra.“ 

Virtuálny Smolen sa pravidelne zjavoval i v uhorskom parlamente, opäť už v známej 
polohe náhradníka cisárskej politiky. Meno stratilo svojho nositeľa a stalo sa synonymom 
nadutého lokajstva či vlastizradcu (podobne ako u Johanna Georga Grasela – teda „Grázla“). 
Vlastne práve z politických kuloárov sa postupne dostalo na stránky humoristických 
časopisov a zarezonovalo u širšej verejnosti. Autorovi sa podarilo zistiť, že obraty 
využívajúce figúru Smólena sa používajú ešte v 21-vom storočí (2007!). 

Nakoniec sa na program dostávajú i Szmolenove (seba)mystifikácie, úpravy v poňatí 
svojho pestrého života (doslova!), najmä rodinného, ale i rozmazaný obraz jeho posledných 
rokov, ktoré prežil v Banskej Bystrici. Zasiahol ešte z anonymity proti niektorým tvrdeniam 
komorníka Ketterla,6 no inak bol doslova zabudnutý. 

Posledné časti knihy patria úvahám o Szmolenovej rodine, dedičstve a rodinnom 
odkaze – informácií bolo primálo, zmizla aj štvrť s domom Szmólena, ani jeho hrob nemožno 
nájsť. Existoval i oprávnený predpoklad, že osobné veci po „slávnom“ lokajovi sa 
nezachovali, pretože ich dediči rozpredali alebo sa stratili. V tomto bode ale musíme 
prekročiť rámec doposiaľ napísaného textu, pretože z dobrého zdroja už vieme, že to našťastie 
nie je celkom pravda. Knižka vyprovokovala reakciu príbuzných – väčšina pamätných 
predmetov opatrovaných Szmolenom sa nakoniec zachránila a mnohé z temných kútov jeho 
posledných rokov (a ciest pamiatok) sa snáď ešte podarí osvetliť. 

Odborníkovi iste neujdú zaujímavé poznámky k výkladu, nepriamo i k metodológii 
či skôr ideológii a psychológii práce s určitými druhmi prameňov. Hlavná rovina úvah sa točí 
okolo uchopenia memoáru, jeho subjektivite či skôr nemožnej všeobjímajúcej objektivite 
(s. 7, 11,). Obraz služobníctva je v našich pomeroch pomerne neznámou oblasťou, ktorá by si 
dozaista zaslúžila ďalšie bádanie. Aj keď práca neašpiruje na titul nejakého vzoru, spôsob 
spracovania by si v mnohých aspektoch zaslúžil nasledovanie. Hutný je aj zoznam použitej 
literatúry a prameňov, pričom prácu dopĺňa i menný register. 

Na záver nemožno obísť osudy Szmolenových pamätí – spisoval ich pre svoju rodinu 
a nakoniec sa ich jeho potomkovia rozhodli venovať múzeu. Že to pre takýto možno 
subjektívny, no z historického hľadiska zaujímavý a nenahraditeľný dokument bolo to 
najlepšie, sa ukazuje práve pri čítaní tejto práce. Možno sa len domnievať, koľko podobných 
dokumentov (nielen memoáre, ale i listy, potvrdenia, fotografie a pod.) sa stratilo, zničilo, 
zatúlalo, a aké jedinečné osudy tak zostali navždy zabudnuté. Azda aj preto treba iba podporiť 
akcie, akú napríklad v poslednom čase rozbehla Europeana, s cieľom vytvoriť unikátnu 
                                                 
6 Szmolenove i Ketterlove pamäti pripomínajú o niečo viac priamy kontakt so „slávnou“ osobnosťou ako 
v prípade spomienok: PLAIM, Anna – KUCH, Kurt. Vzpomínky Hitlerovy pokojské. Praha : Naše vojsko , 2005. 
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zbierku a zachytiť rodinné histórie a zdokumentovať unikátne predmety z doby 1. svetovej 
vojny. (http://www.europeana1914-1918.eu/sk). 

Posledné krátke hodnotenie tejto práce je teda jednoznačné – príjemne sa čítajúca 
kniha, kde všetko ladí, rozmotávané sú zamotané zápletky osudov mnohých známych i úplne 
neznámych osobností a postáv, aj prístupom otvorené nové témy, postavené na prémiovom 
materiáli, veľa prvkov naakumulovaných na malom priestore, avšak s vnútornou logikou – to 
všetko z tejto knihy robí dozaista jeden z najzaujímavejších minuloročných počinov 
slovenských historikov k (nielen) slovenských dejinám vôbec. 
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